
College van B&W Stichtse Vecht Loenen aan de Vecht, 30 maart 2018 

Endelhovenlaan 1 

3601GR Maarssen 

Onderwerp: Honden pension Rijksstraatweg 188 Loenen aan de Vecht 

Geachte College, 

N.a.v. uw aankondiging het bestemminsplan aan de Rijksstraatweg 188 te Loenen aan de Vecht (het

hondenpension) weer opnieuw in procedure te brengen op het van ouds gebruikelijke tijdstip van uw

afdeling RO in bedenkelijke zaken, nl. rond de raadsverkiezingen willen wij u wijzen op de

consequenties.

Wij verzoeken u dringend het plan en bijbehorende inloopavond uit te stellen en de 

belanghebbenden hiervan in kennis te stellen totdat er een nieuw College en een nieuwe Raad 

geïnstalleerd is. 

Ontluisterende WOB stukken 

Op basis van stukken van ons WOB verzoek van 7 september 20171 melden wij u dat uit de 

communicatie van deze gemeente met de Provincie blijkt dat de Provinciale Ruimtelijke 

Structuurvisie c.q. Verordening al sinds 2005 (streekplan) in het geding zijn; de regels worden nu op 

arglistige wijze ondermijnd door onder valse voorwendselen agrarische nieuwbouw te realiseren en 

vervolgens de bestemming (Av) direct na realisatie in “maatschappelijk” te herbestemmen. Al eerder, 

zo blijkt, is in 2010 (tijdens verkiezingen) ambtelijk op valse gronden extra bouwvlak toegekend om 

het plan realiseerbaar te maken.  Dit is onbehoorlijk bestuur in optima forma. 

Integriteit Provincie 

Uit de communicatie blijkt dat de behandelend ambtenaar van de Provincie (de heer H. Kentie) 

toezeggingen doet namens de provincie om geen zienswijze in te dienen inzake de voorgenomen 

overtredingen en in schrift toegeeft aan valse interpretaties van de PRV regelgeving. Daarmee wordt 

de oorspronkelijke regelgeving ondermijnd. Met het publiceren van het bestemmingsplan 

Rijksstraatweg 188 menen wij dat u de positie van de heer Kentie als integer ambtenaar in gevaar 

brengt nu u in een bijlage (e-mail) gebruikt maakt van zijn persoonlijke visie die in strijd is met het 

belang van de Provincie2. 

Beslissingsbevoegdheid College 

Wij stellen vast dat strijd met zowel de Provinciale als landelijke Structuurvisie niet het College maar 

de Gemeenteraad primair het beslissend orgaan is. Dit conform de vigerende tekst van de Verklaring 

1
 Zie gemeentelijke website: https://www.stichtsevecht.nl/bestuur/wet-openbaarheid-van-bestuur-

wob_43299/item/2017-121400-wob-verzoek-hondenkennel-in-loenen_61384.html 
2 Zie link https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-62775.html 

https://www.stichtsevecht.nl/bestuur/wet-openbaarheid-van-bestuur-wob_43299/item/2017-121400-wob-verzoek-hondenkennel-in-loenen_61384.html
https://www.stichtsevecht.nl/bestuur/wet-openbaarheid-van-bestuur-wob_43299/item/2017-121400-wob-verzoek-hondenkennel-in-loenen_61384.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-62775.html
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van Geen Bedenkingen3 waarin plaatsvervangend de PRS van toepassing is. Het college is, ondanks 

de afwijkende mening van de aftredend wethouder daarom niet beslissingsbevoegd in deze. Wij 

verzoeken het College dit plan in de nieuwe raad verder te behandelen. 

Cliëntelisme 

Er is evident veel mis met dit onzalige plan. Er is slechts 1 maatschap voor wie het een hobbymatige 

activiteit is: zowel de voormalige raad van gemeente Loenen als de gehele directe omgeving vindt 

deze ontwikkeling ongewenst; het is daarom gedoemd te mislukken. Voorafgaand aan de beoogde   

procedure merken wij alvast op (als één van de vele punten) dat de huidige primaire nevenfunctie 

(afmesten) als intensieve veehouderij (Iv) de hoofdfunctie (Av) volledig heeft verdreven en alleen al 

ruim meer dan 1500 m2 bedraagt. Een tweede nevenfunctie met een maximaal gebruik van de 

nevenfunctie ruimte en ook nog eens met een buitenplanse milieucategorie 3.2 is daarom niet meer 

aan de orde. Het ontbreekt de afwijkingsprocedure daarom aan een goede ruimtelijke 

onderbouwing; de voorgenomen activiteit is in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. De 

huidige motivatie berust op verborgen afspraken die nu snel opheldering vereisen. 

Hondenwelzijn  

De wetgeving (Wet Dieren & Besluit Houders van Dieren, art: 3.16)4 inzake huisvesting honden wordt 

met voeten getreden. De opgelegde regels maakt dat de arme honden (2 of 3 per hok) slechts 2 uur 

per dag in een buitenhok van 3 m2 (nota bene gedeeltelijk buiten het bouwvlak) mogen vertoeven 

om te voldoen aan de geluidsnormen, gebaseerd op akoestische berekeningen die hiervoor op 

onnavolgbare en onrealistische basisprincipes zijn uitgewerkt. De resterende tijd zitten de dieren dus 

noodgedwongen in een nachthok. Handhaven op navolging is onmogelijk. Het is duidelijk dat na 

realisatie van dit plan aanvullende ontheffingen wettelijk zullen worden afgedwongen, (zoals een 

niet vermelde speelweide)  en dat deze nu reeds in dit plan zijn ingecalculeerd om tegemoet te 

komen aan deze erbarmelijke onrealistische omstandigheden. Het huidige plan is dus bij voorbaat al 

onuitvoerbaar. 

Kortom: het feit dat de speelweide of uitlaatplek NIET in de plannen is opgenomen bevestigd alleen 

al dat het plan als geheel MET speelweide simpelweg niet kan en mag. Er wordt nu via de kaasschaaf 

methode gewerkt: eerst het hondenpension, waarna via ontheffingen de thans onmogelijke (maar 

even noodzakelijke) delen worden toegevoegd met o.a. desastreuze gevolgen voor de 

geluidsbelasting. 

Wij begrijpen uit de behandeling van een aantal zienswijzen dat er in oktober 2017 (alwéér) nieuwe 

akoestische berekeningen zijn toegevoegd. Deze zijn door u niet bijgesloten, wij wensen te spoedigst 

inzage daarin. 

 

                                                             
3
 Citaat regel III. “dat het gebruik van de verklaring van geen bedenkingen voor onder II genoemde categorieën 

is uitgesloten wanneer een van de volgende criteria van toepassing is: 
a. indien het initiatief niet passend is in de vigerende gemeentelijke structuurvisie; 
4 Artikel 3.16. Huisvesting honden 
Een hond wordt, passend bij zijn ethologische en fysiologische behoefte, dagelijks in de gelegenheid gesteld tijd 
door te brengen buiten de ruimte waarin deze gehouden wordt, indien de gezondheidstoestand van de hond 
zich daar niet tegen verzet. 



Opofferen agrarische doelmatigheid 

Wij merken op dat de laatste rapportage van de Agrarische Beoordelingscommissie (Stichting Abc) 

uit 2017 inzake de mestvergister zeer duidelijk stelt dat het niet kan zijn dat bestaande functionele 

agrarische bedrijfsbebouwing wordt gesloopt ten behoeve van niet-agrarische nevenactiviteiten. Dit 

tast direct de doelmatigheid van de hoofdfunctie aan. Dat de nevenfunctie ondergeschikt is aan de 

hoofdfunctie doet niet ter zake.  

College & Raad adviezen 

Wij willen u graag van dienst zijn met de navolgende aanbevelingen: 

- Wij adviseren u met klem dit onvoldragen plan niet ter inzage te leggen omdat dit tot gevolg 

heeft dat ook dit plan op basis van onbehoorlijk bestuur zal worden vernietigt en dit zowel 

ambtenaren van gemeente als Provincie zal beschadigen in hun streven onderhandse 

afspraken met particuliere ondernemers tot in extremis te bewilligen. 

 

- Wij verzoeken het College (welk College..?) in overweging te nemen de onderhavige 

maatschap een schadevergoeding toe te kennen wegens het niet in behandeling nemen van 

dit plan. Het College (RO) heeft in strijd met alle regelgeving (streekplan, PRS/PRV en 

bestemmingsplannen) vele jaren dit plan zeer eigenzinnig ondersteund en de aanvrager 

alsmede de rechtbank, zo blijkt uit de stukken, bewust onjuist geïnformeerd over de 

haalbaarheid gedurende de vele fasen van de procedures. Daarbij is de Provincie 

voortdurend onder druk gezet om de regelgeving specifiek voor deze maatschap aan te 

passen. Wellicht kan onderzoek de persisterende onderliggende oorzaak bij meerdere 

Colleges (niet de gemeenteraden!!) en de onwaarschijnlijke ambtelijke ijver verklaren.   

 

- Wij verzoeken de Raad, mocht het College persisteren dat de besluitvorming toch bij haar 

ligt, het plan waar u eerder nog in het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord zelf nog 

over mocht beslissen, terug naar uw raad te halen nu hier volgens de verkregen WOB 

stukken evident sprake lijkt van chronisch falen van het ambtelijk korps zoals dit zich ook in 

veel andere gemeentes manifesteert.5 

Met vriendelijke groet, 

 

N.P.A. Bos       Ing. H. Land 

Kerklaan 13       Kerklaan 34 

3632 AK Loenen aan de vecht     3632 AL Loenen aan de vecht 

 

PS.: Ter verdere zekerstelling dat het College ons niet mis kan verstaan: wij zullen kosten nog moeite 

sparen om te zorgen dat dit onzalige plan ooit werkelijkheid kan worden. Wij zullen als buurtschap 

deze kosten als planschade en/of juridische kosten onverminderd terug claimen zodra dit plan in 

welke vorm dan ook het daglicht ziet. 

                                                             
5 Wij raden u allen aan via UITZENDING GEMIST te luisteren naar de uitzending van DAGWACHT van 8 maart 
tussen 04:00 en 06:00 uur over de toestand in Bloemendaal (https://www.nporadio1.nl/gemist/2018-03-08). 
Daarin komt raadslid Marilies van Roos van de gemeente Bloemendaal aan het woord die u inleidt in het 
fenomeen netwerkcorruptie. 

https://www.nporadio1.nl/gemist/2018-03-08



