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Op 20 oktober 2017 heb ik een bezwaar ingediend bij B&W inzake de publicatie van een
ontwerpbestemmingsplan.
Hiervan heb ik u een afschrift toegezonden dat als no B-01 in de lijst van
ingekomen stukken van november is opgenomen.
Ik heb dat afschrift aan u toegezonden omdat ik van mening ben dat de publicatie van een ontwerpbestemmingsplan bedoelt is om burgers te informeren wat de gemeente wil gaan doen en waarbij de
burgers in de gelegenheid worden gesteld daar een zienswijze over in te dienen. Ik vond dat de
gevolgde procedure niet aan die voorwaarde voldeed. Ik wilde u van de gevolgde procedure op de
hoogte stellen.
Daar de brief B-01 november volgens een afspraak in de raadsvergadering van 19 december 2017 in
een commissievergadering aan de orde komt wil ik u ook van de verdere ontwikkelingen op de
hoogte brengen.
Op verscheen 25 oktober verscheen op de website overheid.nl een rectificatie van het ontwerpbestemmingsplan met een nieuwe termijn voor het indienen van een zienswijze. Ook werd het

ontwerpbestemmingsplan
gezet in het blokje bestemmingsplannen in de bekendmakingen van de
gemeente Stichtse Vecht. Ook constateerde ik dat het ontwerpbestemmingsplan Lokatie
Mastenbroek Breedstraat volgens mij nietjuist gepubliceerd was.
Ik heb gewacht op de nieuwsbrief van 3 oktober 2017 om te zien of er nu wel bericht werd over de
bestemmingsplannen. Hetgeen niet het geval was, ook niet op andere plaatsen op de website van de
gemeente.

ik heb mijn eerder ingediende bezwaar (bijlage
plaatsgevonden.

ingetrokken daar er een recticatie

had

Over deze gang van zaken heb ik per mail contact gehad met de ambtenaren die in de publicatie
vermeld stonden, wat wel geleid heeft van tot een recticatie van het ontwerpbestemmingsplan
Zogwetering maar niet tot een recticatie van het ontwerpbestemmingsplan Mastenbroek. Ook
heeft dat niet geleid dat in de nieuwsbrief iets over deze bestemmingsplannen werd bericht.
In de raadsinformatiebrieven heb ik ook geen aankondiging van de plannen gevonden. Hetgeen
volgens het rapport Berenschot afspraak is.

ik heb op 3 november 2017 een nieuw bezwaar ingediend (bijlage
omdat volgens mij het
gerectificeerde ontwerpbestemmingsplan wederom zodanig werd gepubliceerd dat burgers, alleen
na een uitgebreide zoektocht, er kennis van konden nemen.
Ik verwacht u hiermee vo
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intrekking bezwaar tegen gevolgde procedure publicatie ontwerpbestemmingsplan
Zogweteringlaan
en Gageldijk ter hoogte van 119 van 22 september 2017
naast

Geacht college,
Hierbij trek ik mijn bezwaar in tegen de gevolgde procedure publicatie ontwerpbestemmingsplan
Zogweteringlaan ong. (naast
en Gageldijk ter hoogte van 119 van 22 september 2017. Dit bezwaar
heb ik verwoord in mijn brief van 20 oktober 2017 met uw registratienummer Z/17/124181.

Ik heb vorige week twee keer de publicatie van het ontwerpbestemmingsplan Zogwetering ong.
(naast
en Gageldijk ter hoogte van 199 te Maarssen ontvangen via overheid.nl
Woensdag 25 oktober 2017 werd ik via de publicatie van het ontwerpbestemmingsplan in
overheid.nl geleid naar de website van de gemeente waar de gehele publicatie stond.
Donderdag 26 oktober 2017 werd ik via de publicatie van het ontwerpbestemmingsplan in
overheid.nl geleid naar de officiële publicatie die in de Staatcourant stond.
Daar ik heb geconstateerd dat voldaan is aan mijn verzoek, zonder dat u mij dat bericht heeft om
een nieuwe publicatie van het ontwerpbestemmingsplan Zogweteringlaan te doen waardoor
burgers geïnformeerd worden en in een nieuwe reactietermijn van zes weken hun zienswijze kunnen
indienen, trek ik mijn bezwaar tegen de gevolgde procedure bij de publicatie van het

ontwerpbestemmingsplan Zogweteringlaan ong. (naast
september 2017 in.
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3 november 2017

bezwaar tegen de gevolgde procedure bij de publicatie van de rectificatie van het ontwerpbestemmingsplan Zogweteringlaan ong. (naast
en Gageldijk ter hoogte van 119 van 25 en
26 oktober 2017 via de website overheid.nl. en de publicatie van het
ontwerpbestemmingsplan Locatie Mastenbroek Breedstraat Maarssen, Stichtse Vecht.

Geacht college,
Hierbij teken ik bezwaar aan tegen de gevolgde procedure bij de publicatie van de rectificatie van het
ontwerpbestemmingsplan Zogweteringlaan ong. (naast 2)en Gageldijk ter hoogte van 119 van 25 en
26 oktober 2017 en tegen de gevolgde procedure het ontwerpbestemmingsplan Locatie
Mastenbroek Breedstraat Maarssen Stichtse Vecht.

Ik heb vorige week twee keer de publicatie van de rectificatie van het ontwerpbestemmingsplan
Zogwetering ong. (naast
en Gageldijk ter hoogte van 199 te Maarssen via overheid.nl ontvangen
Woensdag 25 oktober 2017 werd ik via de publicatie van het ontwerpbestemmingsplan in
overheid.nl geleid naar de website van de gemeente waar de gehele publicatie stond.
Donderdag 26 oktober 2017 werd ik via de publicatie van het ontwerpbestemmingsplan in
overheid.nl geleid naar de officiële publicatie die in de Staatcourant stond.
Doel van publicatie van de rectificatie van dit ontwerpbestemmingsplan was volgens mij dat
inwoners kennis kunnen nemen van het voornemen van de gemeente en zij een zienswijze tijdens
de in het ontwerpbestemmingsplan genoemde termijn van zes weken in kunnen dienen.
Door de gevolgde procedure zullen vele burgers nooit kennis nemen van het ontwerpbestemmingsplan Zogweteringlaan ong. (naast2) en Gageldijk ter hoogte van 119.
Burgers die geabonneerd zijn op de nieuwsbrief van de gemeente mogen verwachten dat zij via die
wekelijkse nieuwsbrief op de hoogte gesteld worden van alle belangrijke zaken die in de gemeente
aan de orde zijn en komen, zeker ontwerpbestemmingsplannen waarbij burgers binnen een termijn
van zes weken hun zienswijze kenbaar moeten maken.
Ik zag tot op heden ontwerpbestemmingsplannen op de voorzijde van de nieuwsbrieven staan en
ging er logischerwijs vanuit dat dan alle ontwerpbestemmingsplannen in de nieuwsbrieven geplaatst
werden. Ik heb nu vastgesteld dat het ene bestemmingsplan wel op het voorblad van de wekelijkse
nieuwsbrief staat en het andere niet.
Om het ontwerpbestemmingsplan
Zogweteringlaan te vinden moet op officiële bekendmakingen op
de voorzijde van de nieuwsbrief geklikt worden waardoorje terecht komt op het blad

bekendmakingen met 26 rubrieken. Op dat blad moet je op de rubriek planologische besluiten/
bestemmingsplannen tikken en krijg je de lijst van bestemmingsplannen te zien waaronder het
ontwerpbestemmingsplan Zogweteringlaan. Je moet ook nog wel even op de rubriek Planologische
besluiten ontwerpbesluit en verleende uitgebreide omgevingsvergunníng tikken want daar kwam ik

Blad 2
ook nog een bestemmingsplan tegen namelijk het ontwerpbestemmingsplan Locatie Mastenbroek
Breedstraat Maarssen, Stichtse Vecht. Dat ik ook niet in de nieuwsbrieven kon vinden.
ln het ontwerpbestemmingsplan Mastenbroek staat dat er op 6 november 2017 een inloopavond is
Deze bijeenkomst staat nergens op de lijst van bijeenkomsten in de nieuwsbrieven vermeld.
Hoe kan dat allemaal
In het ontwerpbestemmingsplan Zogweteringlaan staat ook geen inloopavond gepland. Waarom
niet Welke regels gelden voor het wel of niet houden van een inloopavond
Ik ben van mening dat je van de inwoners niet kan verwachten dat hij iedere week de hele website
doorzoeken om kennis te kunnen nemen van de plannen van de gemeente. Onderwerpen zoals
bestemmingsplannen waarop burgers indien zij dat nodig vinden binnen een bepaalde termijn
moeten reageren, moeten volgens mij allemaal in de nieuwsbrief vermeld worden.

gaat

Daar de inwoners niet in de gelegenheid gesteld zijn, door het ontbreken van duidelijke informatie
op de website van de gemeente, om tijdens de wettelijke termijn van zes weken, hun zienswijze

kenbaar te maken, verzoek ik B&W om de publicatie van 25 oktober 2017 van het
ontwerpbestemmingsplan Zogweteringlaan ong. (naast
en Gageldijk ter hoogte van 119 en tevens
de publicatie van het ontwerpbestemmingsplan Locatie Mastenbroek Breedstraat Maarssen, Stichtse
Vecht in te trekken en te besluiten tot een nieuwe publicatie van de ontwerpbestemmingsplannen,
met een nieuwe reactietermijn voor de inwoners.
lk verwacht dat u het besluit voor een nieuwe publicatie van de ontwerpbestemmingsplannen
Zogweteringlaan ong. (naast
en Gageldijk ter hoogte van 119 en ontwerpbestemmingsplan Locatie
Mastenbroek snel zal nemen en in de nieuwsbrief van de gemeente zal zetten.
lk zie u antwoord met vertrouwen

Hoogachtend,
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Schokkingstraat 13
3601 XL Maarssen
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