
PS2018PS Ingekomen brief 31  

xxxxx 
Datum: 12 november 2018 om 20:40:18 CET 
Onderwerp: Doorst.: Voorontwerp bestemmingsplan Rondom de Vecht in Stichtse Vecht 

Geachte XXXXX, 
Kunt u voor mij traceren of dit is aangekomen bij de betreffende commissie , en als ingekomen stuk 
bij de Provinciale Staten .  
 
Ik heb ook op dit verzoek van een week geleden niets vernomen. 
 
Mvgr 
XXXXX 
 
Begin doorgestuurd bericht: 
 
XXXXX 
Onderwerp: Doorst.: Voorontwerp bestemmingsplan Rondom de Vecht in Stichtse 
Vecht 
Datum: 5 november 2018 om 11:06:00 CET 
 
 
Goedemorgen mevrouw, mijnheer, 
 
Ik heb 2x een verzoek gericht aan een medewerker en 1x aan u als contactpunt per 1 november j.l. 
 
Ik heb tot op heden geen reactie van de medewerker vanaf 25 oktober mogen ontvangen, kunt u een 
en ander uitzoeken waar ik moet zijn de afdeling die bestemmingsplannen toetst, en mijn stuk zowel 
als  correspondentie hierover naar de Provinciale Staten sturen. 
 
MVgr 
XXXXX 
 

Begin doorgestuurd bericht: 
 
XXXXX 
Onderwerp: Doorst.: Voorontwerp bestemmingsplan Rondom de Vecht in Stichtse 
Vecht 
Datum: 1 november 2018 om 14:42:20 CET 
XXXXX 
 
 
Geachte mijnheer XXXXX,  
 
Ik sinds uw terugkomst j.l. dinsdag nog niets vernomen, maar ik zou graag willen weten of dit stuk bij 
u op het juiste bureau is gekomen en sturen naar de juiste persoon, of zou u het anders  in elke geval 
kunnen doorzenden als ingekomen stuk voor de leden van de provincie Utrecht . Sorry dat het 
ongeduldig overkomt, maar de ervaring tot op heden is dat je anders te laat bent. 
 
Mvgr 



 
 
XXXXX 
 

Begin doorgestuurd bericht: 
 
XXXXX 
Onderwerp: Voorontwerp bestemmingsplan Rondom de Vecht in Stichtse Vecht 
Datum: 25 oktober 2018 om 22:36:39 CEST 
XXXXX 
 
Geachte XXXXX, 
 
Ik zou graag willen melden dat ik niet in de gelegenheid ben geweest bij dit bestemmingsplan de 
gewenste informatie van de gemeente te kunnen krijgen: 
 
1. Voorafgaand  aan de commissie vergadering van 19 september heb ik geprobeerd om inzage in de 
bouwdossiers en omgevingsvergunningen te krijgen voor het perceel Zandpad 76 in Breukelen. Ik 
heb de week hiervoor geprobeerd digitaal een afspraak te maken maar kreeg de melding terug dat : 
de gevraagde stukken te oud waren voor het archief. Ook mondeling bij het archief kwam men niet 
verder dat dit verhaal. 
  Bij de commissie vergadering heb ik als inspreker mijn verwondering uitgesproken dat er geen 
stukken waren. Tijdens de behandeling bleek dat de stukken er wl waren : “ maar bij ambtenaar op 
zijn/haar bureau lagen, en er een verkeerde melding op de website was verschenen. 
  De dag daarop heb ik weer een verzoek gedaan, nu om de omgevingsvergunningen, bouwdossiers 
en milieuvergunningen te willen inzien. Dat kon pas 27 september om 9:00 als eerste datum.. 
 
2. IK heb zelf geregeld dat de oude bouwdossiers, nog niet digitaal verwerkt  ook dan aanwezig 
zouden zijn. En ook dat de stukken over het waterverbruik aanwezig zouden zijn 
 
3. Bij mijn inzage constateerde ik gelijk dat dit nooit de gevraagde stukken konden zijn gezien de 
beperkte hoeveelheid aan stukken. Tijdens  mijn bezoek kreeg ik een e-mail dat de stukken van de 
ODRU ik zelf moest opvragen. Ik vernam van het archief dat dit echt het enige was wat te produceren 
viel. 
 
Wat ik miste: de onvolledige correspondentie en mogelijk tekeningen in de alle bouwdossiers  
                    Geen enkele omgevingsvergunning van Zandpad 76 bedrijf 
                    Geen bouwtekeningen van Zandpad 76 huis, met de maximale inhoud door de provincie 
eerder bepaald. Nadien een nieuwe omgevingsvergunning verleend voor uitbreiding huis, zonder een 
melding van indiening aanvraag te publiceren.( zonder toetsing provincie ?) 
                    Geen milieuvergunningen. 
 
 
Ik heb bij thuiskomst  de 27ste de manco’s gemeld per mail en verzocht dit per omgaand te regelen.. 
4. De 28 ste een mail aan de gemeente en een bcc aan de wethouder , om  die vrijdag te berichten of 
de stukken voor de vergadering van 2 oktober mij ter hand konden worden gesteld. NIETS vernomen. 
 
5. Niet ingesproken bij de vergadering, omdat de verantwoording bij de gemeente ligt om dossier 
compleet en beschikbaar te houden en aan te leveren, want ook raadsleden hebben geen inzage in 
stukken kunnen krijgen. 
 



6 de 8 ste een rappel per mail verzonden. 
 
7. De 19e de een ingezonden stuk met mijn verzoek van de 27ste met manco’s , nu als kopie naar de 
raad gezonden. 
 
8. Maandag de 22 ste eindelijk bericht, men heeft een deel op tafel . Ik geef aan dat ik alle stukken 
wil inzien. 
 
 
Nu begreep ik uit een nieuwsbrief van de gemeente afgelopen dagen dat dit bestemmingsplan nu bij 
u als provincie ligt ter toetsing. Ik zou u er op willen attenderen dat hier een verzuim aan de orde die 
wat niet past bij de zorgvuldigheid van de gemeente en de provincie voor dit perceel. 
Ik zal dat ook hierbij formeel mijn bezwaar tegen dit bestemmingsplan op dit perceel willen 
aangeven. 
 
Ik hoor graag van u of er al een toetsing van dit bestemmingsplan heeft plaatsgevonden, en of er nog 
beroep mogelijkheden zijn. Indien dit bericht niet op de juiste afdeling is gekomen, dan per omgaand 
naar de juiste afdeling zenden. 
 
 
Mvgr 
XXXXX 
 


