
Van: Geanonimiseerd  
Verzonden: donderdag 17 februari 2022 09:55 
Aan: Peters, Karin <karin.peters@provincie-utrecht.nl> 
CC: Statengriffie <statengriffie@provincie-utrecht.nl>; Servicebureau <Servicebureau@provincie-
utrecht.nl> 
Onderwerp: Klacht: Misleiding door de provincie dat een bezwaarschrift serieus beoordeelt wordt 
 
Geachte Statenleden. 
 
Hierbij breng ik het onderstaande schrijven van mevr. drs. ing. Geanonimiseerd aan ons gezin op 10 
februari 2022 onder uw aandacht, immers uw taak is ondermeer  te controleren of de provincie de 
regels betreffende respecteren van bezwaarschriften in de democratie serieus neemt. 
 
Wat er nu gebeurt met het beschermen van de Vleermuis populatie in de onderstaande brief lijkt op 
Burger Misleiding bij het indienen van een bezwaarschrift.  
Zeker nu de secretaris van de Awb adviescommissie mr. Geanonimiseerd weet dat wij juist een stuk 
grond op minder dan 50 M afstand hebben gekocht als voedselgebied voor deze beschermde 
diersoort.  
Waarover wel een dik rapport geschreven is zonder aan te geven waarbij de ruwe uithuiszetting van 
de vleermuizen vervangende huisvesting is geboden in vleermuiskasten. 
 
Het is ook laakbaar dat er provinciegeld uitgegeven wordt voor het slopen van een goede woning ten 
behoeve van een 2 x zo brede o.i onnodige niet door de gemeenteraad gewenste kruisingsoplossing, 
welke over 10 jaar als te weinig duurzaam weer opengebroken moet worden.  
 
Ondanks een nette provincie brief van 10 februari  dat de beslissing op ons bezwaarschrift uiterlijk 4 
April 2022 plaatsvind. Is de sloop van de betreffende woning vorige week al begonnen door de fa. 
Beijer. Dat is onze rechtszekerheid binnen de Prov. Utrecht. 
 
Volgend jaar zijn er Statenverkiezingen dan zou het voor de stemmers in Achterberg goed zijn te 
weten, dat u controle vragen heeft gesteld. 
 
Graag hoor ik van uw fractie. 
 
Met vriendelijke groet. 
 
Geanonimiseerd 
 
 
Zie bijlagen. 
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Aan wat voorafging. 
Betreft veilig oversteken Kruising N233/Achterbergsestraatweg  
25 september 2020 

Besprekingsverslag N233 met de provincie ambtenaren 

 
Aanwezig: 
Provincie: dhr. Geanonimiseerd 

OVA       : Geanonimiseerd 

WWVO : Geanonimiseerd 

Petities   : Geanonimiseerd 
 

Op 25 dec 2020 hebben we met het hoofd Kanalen en Wegen van de provincie  Dhr, 
Geanonimiseerd  gehad wegens het absurde plan een vierbaans gelijkvloerse kruising in een 
tweebaans N233 te leggen, met als enige argument van de behandelend ambtenaar Dhr, 
Geanonimiseerd dat dit type kruising standaard aangelegd wordt op N wegen. En ondanks dat dit 
voor de 3000 Achterbergse inwoners en schoolgaande kinderen  gevaar oplevert. Ga ik dit zo 
uitvoeren namens Utechts gedeputeerde Schaddelee. 
 
De voorzitter en secretaris van de ondernemers vereniging, wezen erop dat er een unaniem 
aangenomen motie van de gemeenteraad lag. Die een duurzame oplossing in een ongelijke 
kruising wilden. Recent is er zelfs een door de Rhenense SGP gestarte petitie gehouden, die 
zolang de Rhenense brug en de lijnweg tussen de brug en kruising niet verbreed word dat de 
gelden die klaarliggen in het Europees Infrastructuur Corona fonds besteed worden in 
ongelijkvloerse kruising in dit stuk N233 om een belangrijke bijdrage te leveren aan terugdringen 
van onnodige uitstoot en belasting van het klimaat.  
 
Provincie Utrecht moet o.i. een inspanningsverplichting doen en een beroep doen op dit 
fonds.  Immers een duurzame ongelijkvloers kruising zonder stoplichten zorgt voor minder 
uitstoot dan het opkopen van vier veebedrijven nabij het Binnenveld. 
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