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Provinciale Staten Utrecht 
Statengriffie 
Dhr , L.C.A.W. Graafhuis 
Postbus 80300 
3508 TH UTRECHT 

plantenmarkt 

BOSKOOP 

27 januari, 2016 

Geachte heer Graafhuis, 

Betreft: Brief aan de Statenleden.  

Graag zou ik bijgaande correspondentie willen richten aan alle 49 
Statenleden van de provincie Utrecht. Het is voor mijn bedrijf van 
levensbelang dat de brief in handen komt van alle Statenleden. 

Kunt u dit verzorgen, ik kan ook 49 setjes bij u bezorgen als u dat wenst. 

Hartelijk dank voor u medewerking! 

Hoogachtend, 

Sjaak Dool 
06-25426461 
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27 januari, 2016 

Geacht Statenlid, 

Omdat ik na 38 jaar als ondernemer in Eemnes mijn vertrouwen in de 
gemeente totaal heb verloren richt ik mij als laatste redmiddel tot u. 

Vanaf 1978 zijn mijn vader en ik consequent gediscrimineerd door de 
gemeente Eemnes. Om uw kostbare tijd te besparen zal ik nu niet op details 
ingaan. Tegen de verdrukking in groeide ons bedrijf echter gestaag. 

Afgelopen jaar heeft de provincie betreffende bestemming Buitenrand al 
ingegrepen en de gemeente verplicht tot het ontwikkelen van een visie op het 
gehele gebied. Sommige bedrijven in het gebied mogen volop bouwen, wij 
hebben met veel moeite en treitereien 100m2 kas mogen verwezenlijken. 

Afgelopen jaar wilde wethouder Zoetman tot mijn verbazing meewerken aan 
een verplaatsing van ons bedrijf naar een groter perceel 50 meter verder. 

Op de dag dat er een openbare vergadering zou plaatsvinden is wethouder 
Zoetman ontslagen en zijn alle zienswijzen en inspraken naar de ijskast 
venNezen. 

Tot mijn verbazing kreeg ik vandaag bijgaande brief waarin ik in plaats van 
verhuizing niet eens een schuurtje van 70m2 meer mag bouwen. Met een 
pennestreek is mijn land enkele tonnen euro minder waard. Groei en 
toekomst van ons bedrijf de grond ingeslagen. Beroep is niet mogelijk. 

Het blijkt dus ook in 2016 nog mogelijk om als dorpje in Utrecht eigen regels 
te verzinnen en de vriendjespolitiek openlijk te handhaven. 
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Misschien kunt u uitleggen hoe ik verder kan handelen, graag geef ik verdere 
toelichting indien nodig. 

Hoogachtend 

Sjaak Dool 
06-25426461 

Bijlage: brief gemeente Eemnes 26 jan. 2016
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Raadbesluit 

Geachte heer, mevrouw, 

De gemeenteraad van Eemnes heeft op 25 januari jl. besloten om een voorbereidingsbesluit te 
nemen ex artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening voor alle percelen met de bestemming agrarisch 1 aan 
de Goyergracht-zuid, liggende in het bestemmingsplan Buitenrand van de gemeente. Wij delen u het 
volgende mee. 

Het bestemmingsplan biedt mogelijkheden om op deze percelen schuurtjes en trekkassen te 
bouwen. De agrarische gronden zijn echter nog bijna onbebouwd en het gebied heeft een redelijk 
open karakter. De bouw van schuren en trekkassen is, ter bescherming van dit karakter, bij nader 
inzien ongewenst. Het bestemmingsplan Buitenrand zal op dit punt te worden aangepast. Omdat de 
ontwikkeling van een bestemmingsplan enige tijd duurt, is het wenselijk om voor deze gronden een 
voorbereidingsbesluit te nemen. Een voorbereidingsbesluit zorgt er voor dat gedurende 1 jaar alle 
bouwaanvragen aangehouden moeten worden. Ligt er binnen 1 jaar een nieuw ontwerpbestem-
mingsplan ter inzage, dan duurt de aanhouding voort tot dat het nieuwe bestemmingsplan is 
vastgesteld en in werking is getreden. Als het nieuwe bestemmingsplan in werking is getreden 
moeten de ingediende bouwaanvragen op dat moment ook aan het nieuwe bestemmingsplan 
getoetst worden. De mogelijkheid van de bouw van schuren en trekkassen is dan echter vervallen en 
aanvragen die daar betrekking op hebben moeten worden geweigerd. Een kaart van het gebied waar 
het besluit betrekking op heeft is op de achterzijde van deze brief afgedrukt. Tegen het genomen 
besiuit is geen bezwaar of beroep mogelijk. 

Zoals u wellicht weet zijn wij bezig met de ontwikkeling van een visie op het hele gebied 
(Kernrandvisie). Naar aanleiding van ontvangen reacties wordt de visie nog door ons aangepast en 
vastgesteld. Wij verwachten de vaststelling medio dit jaar. De visie zal basis zijn voor de herziening 
van het bestemmingsplan.

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Eemnes, 

amens hen, 
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