
Van: Wim Bos <wimjbos@bosvanhuis.nl>  
Verzonden: maandag 21 november 2022 11:27 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: Bericht aan de gemeenteraad 

 

Geachte mevrouw, Heer  
 
Naar aanleiding van het telefoongesprek dat ik vanochtend met iemand van de Griffie had, 
stuur ik u twee documenten voor de leden van de gemeenteraad.  
Beide documenten betreffen de voortgang van de besluitvorming over de Laan van 
Zuilenveld 10 te Oud-Zuilen. Meer specifiek het resultaat van ons beroep dat wij hebben 
ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland over de (a) de verbouw van de Loods en (b) 
het verlenen van een vergunning voor een tweede uitrit. 
De Rechtbank heeft over beide kwesties een uitspraak gedaan. 
De documenten betreffen (a) een samenvatting en (b) de volledige uitspraak. 
We verzoeken u de documenten door te sturen aan de raadsleden. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Wim Bos 
06-53 419 319 
wimjbos@bosvanhuis.nl 

  



niet hoger dan vier 
bewoners in actie voor een betere oplossing voor de Laan van Zuilenveld 10 

mailadres: niethogerdanvier@gmail.com 
  
Aan:   de leden van de gemeenteraad van Stichtse Vecht. 
Van: René Versteeg, Lonneke Versteegh van Rijswijk 
Betreft: Uitspraak rechtbank Midden-Nederland 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
In de vorige raadsperiode hebben we de toenmalige raad en het college uitgenodigd in Oud-
Zuilen een kijkje te komen nemen. Veel leden van de toenmalige raad hebben dat in Mei 
2021 gedaan. Het ging toen over het voornemen van het college een vergunning af te geven 
voor de verbouw van de loods aan de Laan van Zuilenveld 10 in Oud-Zuilen. Het college 
overwoog toen om toestemming te geven om (1) de loods van 4 meter te verhogen naar 9 
meter en (2) een tweede uitgang toe te staan aan de Laan van Zuilenveld. Het college heeft 
ondanks onze bezwaren de vergunning afgegeven. Ons beroep bij het college en later bij de 
commissie van bezwaarschriften werden afgewezen. De omwonenden gingen daarna in 
beroep bij de Rechtbank Midden Nederland te Utrecht. Recent heeft de Rechtbank uitspraak 
gedaan. We stellen u op de hoogte van deze uitspraak: 
 

1. De rechtbank laat het besluit van de gemeente om vergunning te verlenen voor de 
opbouw van de loods in stand. 

2. De rechtbank vernietigt het besluit van de gemeente om een tweede uitweg aan te 
leggen. 

 
In twaalf pagina’s zet de rechtbank zijn motieven voor deze besluiten uiteen. De beslissing 
wordt tenslotte als volgt beschreven: 
 
“…De rechtbank: 

- Vernietigt het besluit van het college (van B&W van Stichtse Vecht) van 1 maart 2022, 
voor zover dit besluit betrekking heeft op de omgevingsvergunning voor het maken 
van een uitweg; 

- Herroept het besluit van het college van 10 augustus 2021 in zoverre: 
- Verbiedt de aanleg van een tweede uitweg 
- Bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde deel van het besluit 

van 1 maart 2022 en laat het besluit van 1 maart 2022 voor de actIviteit bouwen van 
een bouwwerk in stand; 

- Gelast dat het college aan eisers het door hen betaalde griffierecht tot een bedrag 
van € 184 voor de behandeling van het beroep vergoedt.” 

        
De volledige uitspraak vindt u bijgesloten. 
 
Wij hopen u daarmee geïnformeerd te hebben. Meer informatie kunt u verkrijgen via het 
bovenstaande mailadres 






























