
Gemeenteraad Stichtse Vecht         Loenen aan de Vecht, 12 december 2022 

Endelhovenlaan 1 

3601 GR Maarssen 

 

Betreft: Ingekomen stuk inzake de publicatie & afwikkeling Slootdijk 1a wellness paardenstal. 

Geachte leden van de Gemeenteraad / Griffie. 

Op 24 oktober 2022 is onder Zaaknummer: 2022-002588 is een aanvraag voor een 

omgevingsvergunning t.b.v. de bouw van een (bestaande) stal op de locatie Slootdijk 1a te Loenen 

aan de Vecht (ten onrechte) formeel in behandeling genomen. Tevens wordt in de bekendmaking (18 

november jl.) een misleidende onjuiste reguliere WABO-procedure vermeld met de bedoeling de 

gemeenteraad c.q. uw raadsbesluit van 1 februari 2022 te ondermijnen, zie link: 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-511499.html?  

Op 1 februari 2022 heeft uw raad als hoogste orgaan van de gemeente geweigerd een illegale 

paardenstal op het adres Slootdijk 1a te legaliseren door op verzoek en onderbouwing van uw 

college geen verklaring van geen bedenkingen (VVGB) af te geven. Zie link alle besluit stukken: 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/1-februari/19:30/Verklaring-van-

geen-bedenkingen-legalisatieaanvraag-paardenstal-Slootdijk-1-in-Loenen-aan-de-Vecht  

De samenvatting van het aangenomen raadsvoorstel (hamerstuk) vindt u hier. 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2022/01-februari/19:30/10-rvs-rbs-

VvGB-legalisatieaanvraag-paardenstal-aan-de-Slootdijk-1-te-Loenen-aan-de-Vecht.pdf  

Aanvullend heeft het college de voortgang met u via een Raadsinformatie brief geïnformeerd en zelfs 

nog aanvullende gronden aangevoerd, zie link: 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/RIB-17-7-apr-Oekraine-Wachttijd-Paspoort-

Energietoeslag-IHP-Afvalbak-Slootdijk-1-Speelplekken-Cultuurgelden-Marktreglement-

Organisatie.pdf  

Na consult op de website https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/  kom ik tot de conclusie dat er op 

basis van uw raadsbesluit geen beroep is ingesteld zodat dit besluit in rechte is vastgesteld. Aan de 

adviescommissie wordt vervolgens gevraagd het handhavingstraject uit 2016 te vervolgen.  

Wat schetst mijn verbazing als er op ambtelijk niveau toch weer op 18 november jl. een nieuwe 

aanvraag op dit adres wordt gepubliceerd, ontvankelijk wordt verklaard en uw VVGB besluit volledig 

wordt genegeerd omdat uw college veinst dat dit nu een binnenplanse vergunning betreft. 

Ik deed daarom een verzoek tot nadere informatie bij het Omgevingsloket, en informeer daarbij 

tevens de gemeentesecretaris, de huidige verantwoordelijke directeur “ruimte”1, een betrokken 

 
1 Eerder besloot deze verantwoordelijke afdelingsmanager Veiligheid Vergunningen en Handhaving (jan. 2011 - 
jun. 2014) ten onrechte op 2 juni 2012 om deze buitenplanse omgevingsvergunning te verstrekken middels een 
incorrecte reguliere WABO-procedure. Het negatieve advies van de externe agrarische beoordelingscommissie 
(Abc rapportage van 8 juni 2012) werd miraculeus vertaald in een positief advies. Deze cruciale “vergissing” is 
het feitelijke startpunt geweest van deze slepende sage waar de firma Promad IOB nauw bij betrokken was. 
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ambtenaar van het eerste uur en de nieuwe WOO jurist die allen vanaf 19 november evident dan 

bekend zijn met deze wijze van creatief bestuur; een schriftelijke reactie blijft helaas uit. 

Op 12 december deed ik een laatste poging om per telefoon duiding te krijgen van de situatie, maar 

niemand bleek vooralsnog bereid die info per telefoon te verstrekken terwijl er wel ambtenaren 

bereikbaar waren. Diezelfde dag nog word ik (wederom) voor een gesprek uitgenodigd op donderdag 

15 december in Maarssen omdat “het computersysteem” zogenaamd niet in staat is de stukken aan 

te leveren die tegenwoordig gewoon standaard per e-mail worden verstrekt. Nota bene, de beller is 

tevens de medeopsteller van het VVGB-raadsvoorstel om deze juist te weigeren (!) 

Er staat nu dus al 3 weken een verzoek tot inzage in de aanvraag uit (openbaar) met tevens een 

verzoek conform de WOO om de achtergrond van deze kennelijke misslag te achterhalen. 

I.p.v. stukken aan te leveren wordt ondergetekende dus weer uitgenodigd voor een gesprek. 

 

Aangezien het belang en ontvankelijkheid van ondergetekende in het geding is, is het de taak van de 

gemeenteraad om vragen te stellen hoe het mogelijk is dat raadsbesluiten op deze wijze worden 

genegeerd c.q. ondermijnd, ongeacht of er positief of negatief door het college wordt besloten. 

De weigering om na mijn constatering van een onjuiste publicatie de aanvraag terug te trekken en 

niet ontvankelijk te verklaren, terwijl eerder aanvullende zienswijzen van de aanvrager wel werden 

geweigerd, geeft aan dat het nieuwe college blijkbaar van gedachten is veranderd door nieuwe 

inzichten die wegens koehandel of externe adviezen onder de pet moeten blijven. 

Conclusie: 

- Er is sprake van een omslag bij het nieuwe college dat formele raadsbesluiten naast zich neerlegt; 
- Er is sprake van een omslag bij het college dat nu zonder motivatie haar eigen besluiten herroept; 

- Juridisch is er sprake van onbehoorlijk bestuur door ondermijning van formele raadsbesluiten; 

- Er kan geen sprake zijn van een reguliere WABO vergunningsprocedure op de locatie Slootdijk 1a; 

- De openbare publicatie is onjuist en moet niet hersteld maar formeel teruggetrokken worden; 

- In de RIB 17 staat dat het handhavingsbesluit van 18 november 2016 zal worden hervat; 

- De gemeenteraad moet geïnformeerd worden waarom het handhavingsbesluit 2016 is verlaten; 

- De wethouder “ruimte” is primair verantwoordelijk voor deze discutabele gang van zaken; 

- De regels van de Wet Open Overheid zijn evident nog niet van toepassing in Stichtse Vecht. 

Vragen: 

- Zijn er andere zaken die het college nopen deze problematiek op deze wijze te af te ronden?  
- Is er angst voor schadeclaims op basis van informele toezeggingen (ATM Advocaten 2016 RvS)? 

- Is er een negatief juridisch advies om de voortzetting van het handhavingsbesluit af te blazen? 

- Wat is de reden waarom deze klucht meer dan 10 jaar lang heeft kunnen doorwoekeren? 

Hopend uw gemeenteraad hiermede van dienst te zijn geweest, 

Met vriendelijke groet, 




