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Geachte Griffie,

Bijgaand gelieve u een stuk te ontvangen dat wij door u graag doorgezet zien worden aan
de Raads- en Commissieleden.

Wij verzoeken u dit als openbaar stuk te beschouwen dat conform de
AVG gepubliceerd mag worden op de gemeentelijke website bij de 'ingekomen stukken'.

Daarbij zij gemeld dat wij uiteraard kunnen uitweiden over onderliggende stukken
indien Raads/Commissie leden dit wensen c.q. noodzakelijk achten.

Wij hopen hiermee uw Raad, Commissie en College voldoende te hebben geïnformeerd.

Uiteraard zal dit stuk spoedigst in hard-copy worden afgeleverd.

Hoogachtend,

H. Land & N.P.A. Bos

Kerklaan 34 & 13

3632 AL & AK  Loenen aan de Vecht
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Aan: College van B&W Stichtse Vecht                    Loenen aan de Vecht, 4 april 2020 
t.a.v. Mevr. Schinkel & Heren Leunenberg en Goris 


Aan:  Raadsleden & Commissieleden Gemeente Stichtse Vecht 
 Via Griffie 
CC: Secretariaat Bezwaarcie 


Endelhovenlaan 1 
3601 GR  Maarssen 
  


Betreft:  Verzoek en Bezwaarschrift inzake WOB loods/stal F1 & F2 - Uw schrijven dd. 
Z/20/176193-D/20/172385 - Rijksstraatweg 188 te Loenen aan de Vecht 


  
 


Geacht College, Geachte Raads- en Commissie- leden, Geachte juristen en Geachte 
Voorzitter Bezwaarcie, 
 
Wij mochten op dinsdag 17 maart buiten de wettelijke termijn en pas na reclamatie 
onzerzijds, wederom slechts een deel van ons loods F1-F2 WOB verzoek ontvangen. 
 
Het betreft hier voor de niet ingewijde lezer een ontwikkeling die rechtstreeks verband 
houdt en zelfs in strijd is met de voorgenomen ontwikkeling van een hondenpension voor 68 
honden. Voor de goede orde, onder ‘u’ wordt hieronder ‘het College’ verstaan. 
 
RESUME: 
De bestaande F1 loods is illegaal gebouwd en illegaal in gebruik: op aangeven van 
omwonenden is door de gemeente handhavend opgetreden. Ondanks dat is er voor de 
uitbreiding van deze illegale F1 loods, het nieuwe F2 deel van de loods, een bouwvergunning 
afgegeven op basis van vervanging van te slopen bebouwing om nieuwbouw van agrarische 
nevenfuncties (= de hondenkennel) mogelijk te maken. Het netto bouwoppervlak wordt met 
loods F2 verder vergroot in strijd met de regels van het bestemmingsplan. Ondanks dat 
tegen deze vergunning bezwaar is aangetekend is de bouw van de F2 loods met vliegende 
haast gestart en is het gehele daarop volgende weekend door gewerkt. Ondanks melding 
daarvan was de bouw na dat weekend zo goed als gereed. Er is door omwonenden een WOB 
verzoek gedaan teneinde de gang van zaken te kunnen volgen. 
 
ALGEMEEN: 
A) Ons WOB verzoek is door het College onjuist en/of onvolledig behandeld. 
B) Uit de wel vrijgegeven stukken wordt duidelijk dat er zaken spelen die ons inziens het 


daglicht niet kunnen verdragen en er daarom slechts ten dele aan ons WOB verzoek kon 
worden voldaan ter bescherming van uw ‘geloofwaardigheid’ en ‘integriteit’. Het is 
schokkend te constateren dat u als lagere overheid voortdurend aan dergelijke 
praktijken meewerkt. Uiteraard is dit onacceptabel: dit is pertinent ongehoord. 


 
SUB B): SAMENSPANNEN TUSSEN COLLEGE EN VERGUNNINGAANVRAGER 
Geschokt lezen wij het volgende in de brief van Agra-Matic aan het College van 19 december 
(stuk nummer 12 – hier bijgevoegd als bladzijde 5) waarin evident deze samenspanning 
duidelijk wordt: 


"In het overleg is afgesproken om de pro-forma zienswijze niet verder schriftelijk aan 
te vullen om verdere rechterlijke procedures te voorkomen. Onze zienswijze op de 







zaak is mondeling aan bod gekomen in het gesprek. Afgesproken is om toe te werken 
naar de aanvraag van een nieuwe omgevingsvergunning/melding Activiteitenbesluit 
om de geconstateerde overtredingen omtrent bouw en gebruik op te lossen." 


Dit werd voorafgegaan met de volgende tekst waarin er vele stukken zwart gemaakt zijn. 
Gezien deze en bovenstaande teksten is het redelijk in te vullen wat daar gestaan moet 
hebben: 


“Op maandag 16 december 2019 hebben wij een overleg gehad omtrent de zienswijze 
met mw. XXX dhr. XXX  en dhr. XXX. Hierbij waren ondergetekende en dhr. YYY tevens 
aanwezig. In het gesprek is de voorgeschiedenis op het bedrijf uitgebreid aan de orde 
geweest. => …….. een compleet weg gelakte zin…….” 
 


Dit is ons inziens samenspannen, (zie ook bij Berenschot, punt X op de volgende bladzijde), 
teneinde een illegale situaties onder het tapijt te vegen en onwettige situaties te verbergen! 
Dit blijkt verder nog uit feiten uit stukken die we wél gekregen hebben zijn af te leiden: 
1) u werkt mee met het 'verdoezelen' van communicatie omdat dit zowel voor Agra-Matic 


als voor u beter uit komt. Zowel Agra-Matic als uw College zijn op de hoogte van de 
illegale zaken die voortdurend plaats vinden op het terrein, immers die heeft u zelf 
vastgesteld in ‘aanschrijving last onder dwangsom’-stukken; 


2) ambtenaren werken voortdurend mee om deze koehandel buiten het gezichtsveld te 
houden: er mag blijkbaar geen letter op papier komen. Uw respons in deze dat er op 
verzoek geen notulen van de gesprekken zijn gemaakt zal ons dan ook niet meer 
verbazen; 


3) zelfs Agra-Matic bevestigt met hun laatste zin uit de eerste hierboven herhaalde 
paragraaf dat zij het ook eens zijn met de constatering dat de loods/stal in overtreding 
met de regels gebouwd én in gebruik is; 


4) u lijkt daarom doelbewust niet aan ons WOB verzoek te willen voldoen: u geeft ons 
onvolledige informatie blijkbaar met het doel uw voortdurende medewerking aan deze 
koehandel te verhullen en zaken onderhands te “regelen”; 


5) het lijkt hier duidelijk dat deze ambtelijke onderonsjes, die al sinds het begin met Agra-
Matic plaatsvinden, wellicht zo buiten de WOB regels vallen (en zwartgemaakt worden); 


6) het is ons bekend dat de gemeente onder druk staat wegens jarenlange ambtelijke 
inschattingsfouten bij de onderhavige agrarische onderneming van de aanvrager en 
tegenwerking blijkbaar geen optie meer is wegens schadeclaims, een mogelijkheid die 
uw juristen nota bene zelf in College adviezen op schrift hebben bevestigd. 


 
Wij lezen verder dat de ‘voorgeschiedenis van het bedrijf’ uitgebreid aan de orde is geweest. 
Uiteraard is dit zeer eenzijdig geweest. Daarin is vast niet besproken dat: 


I. alle gemeenteraden sinds ‘den beginne’ (= 2007) tegen de ontwikkeling van een 
kennel waren; 


II. de ambtelijke organisatie en dus het College ondanks eerdere raadsbesluiten 
getracht heeft deze ontwikkeling constant door te drukken; 


III. hiervoor zelfs de provinciale ruimtelijke verordening ambtelijk is aangepast; 
IV. dit leidde tot het doorlopen van een rechtszaak waarin op het moment-supreme (een 


maand vóór de rechtszaak diende) een ambtelijk besluit zonder enig mandaat inzake 
een wijzigingsbesluit in die rechtszaak het raadsbesluit volledig heeft ondermijnd; 


V. dat uw raad over deze ambtelijke actie nooit is geïnformeerd; 







VI. dat wij als direct betrokkenen hierover in een bezwaar procedure foutief zijn 
geïnformeerd: men heeft tegen ons ‘gejokt’; 


VII. er in de vervolg procedure vervolgens 3 wettelijke weigeringsgronden door de 
ambtelijke organisatie geheim gehouden zijn voor omwonenden, Raad en Provincie 
om zo het ambtelijk toegezegde plan niet te laten stranden; 


VIII. het bestaan van deze weigeringsgronden het onderwerp van ambtelijke adviezen aan 
het College was. Ambtelijke organisatie en het College zijn er dus mee bekend. Dit 
wordt vervolgens aangevoerd in ambtelijke adviezen als grond voor mogelijke claims 
van vergunningaanvrager tegen het College bij afwijzing (zie punt 6 hierboven);  


IX. het College hiermee partij is geworden en sindsdien zijn onafhankelijkheid kwijt is; 
X. deze en nieuwe gronden in ambtelijke stukken boven water kwamen tijdens en na  


de bestemmingsplanprocedure uit 2015 en - volgens Berenschot- er ambtelijk aan 
Agra-Matic is geadviseerd de hondenkennel uit de bestemmingsplan procedure te 
laten halen omdat de Raad nog steeds mordicus tegen deze ontwikkeling was; 


XI. een weigering van de Raad definitief het einde van deze ontwikkeling zou hebben 
betekend en het jarenlange ambtelijk streven vanaf 2007 dan verloren zou gaan; 


XII. etc. etc.. 
 
Wat ons voortdurend opvalt is dat er wél met vergunningaanvrager rond de tafel gezeten 
wordt, er ‘geheime c.q. vertrouwelijke informatie gedeeld wordt’ en er ‘plannen van aanpak’ 
opgetuigd worden teneinde de evident aanwezige problemen op te lossen, echter dat 
omwonenden t.b.v. uw ´afwegingen´ daar niet voor gevraagd noch in gekend worden. 
Hen/ons resteert dus slechts de enige mogelijkheid het juridische traject te bewandelen om 
uw eenzijdige besluitvorming als ´belanghebbende´ te corrigeren. Dat wordt nog verergerd 
door de tegenwerking die plaats vindt. 
 
SUB A): ONVOLLEDIGE BEHANDELING WOB VERZOEK – BEZWAARSCHRIFT 
U heeft niet voldaan aan ons verzoek. Wij hebben dus geen keus u óf te vragen per direct 
correctieve actie uit te voeren, of anderszins deze brief wederom als BEZWAARSCHRIFT te 
beschouwen tegen uw onvolledige vrijgave van stukken. 
 
Wij melden nogmaals dat ons WOB verzoek van 20 december jl. het volgende benoemt 
(bladzijde 2, punt 2 van ons verzoek):  
 


"verzoek met dezelfde inhoud als het vorige verzoek in deze zaak, maar dan 
betrekking hebbend op communicatie post-11/14 oktober.."  
 


Er kan geen onduidelijkheid bestaan over de inhoud van ons verzoek, immers ons 
voorgaande verzoek van 11 oktober 2019 betrof "alle (interne) communicatie, memo's, 
gespreksverslagen, telefoon notities, etc..". U heeft dit niet kunnen misverstaan omdat uw 
besluit d.d. 20 november, verstuurd 22 november, ons verzoek letterlijk herhaalt. 
 
Dat is dus inclusief gespreksverslagen alsmede andere relevante stukken die hieronder 
vallen. Het is onmogelijk dat er geen verslag zou bestaat van de door Agra-Matic in haar brief 
aangehaalde 16 december bijeenkomst en u heeft alleen daarom al NIET voldaan aan ons 
WOB verzoek.  
 







Daarnaast is het duidelijk uit de op de eerste en tweede bladzijde opgenomen quotes uit de 
brief van Agra-Matic dat er mondeling een zienswijze is ingediend. Hiervan dient ten alle 
tijden een verslag gemaakt te worden. Dat behoort uiteraard ook tot de onder WOB vrij te 
geven stukken. 
 
Wij zijn dan ook van mening dat in de stukken over het algemeen weer veel te veel is 
weggelakt en onleesbaar is gemaakt. Er is in uw besluit van 25, verstuurd 26, februari 
gepoogd een motivering te geven van het weglakken van stukken uit de bewuste brief als 
zijnde het ‘zwaarder wegen van het eerbiedigen van de persoonlijke levenssfeer’ van Agra-
Matic. In combinatie met hetgeen wél is vrijgegeven, alsmede de redenering (zie eind 
bladzijde 2 en begin bladzijde 3 van uw bovengenoemde besluit) dat hetgeen gewisseld is 
tijdens deze 16 december bijeenkomst ‘een vertrouwelijk karakter draagt’, maakt dat niet 
alleen ons belang maar ook dat van b.v. de Raad in haar controlerende taak wel degelijk 
zwaarder wegen dan dat van (een onbekende persoon bij) Agra-Matic. 
 
Combineren we uw eenzijdige motivering, uw positie als ‘niet meer onafhankelijk 
betrokkene’ (de mogelijke schadeclaim van de aanvrager maakt u per definitie 
belanghebbend) met de informatie uit de brief van Agra-Matic, dan is de schrikbarende 
conclusie dat het College het eens is met het feit dat er op 16 december dus een ‘Geheime 
Zienswijze’ is ingediend. Een GEHEIME ZIENSWIJZE…! 
 
In deze casus is wederom op dringend verzoek van Agra-Matic het probleem in het 
achterkamertje “geregeld” en zijn ambtenaren klaarblijkelijk onder druk gezwicht wettelijke 
regels aan de laars te lappen, WOB verzoeken te traineren en onwettige besluiten in stand te 
laten c.q. mee te werken aan het ‘regelen’ van deze vergunning. 
 
Formeel beschouwen wij deze voortdurende koehandel in achterkamertjes als NIET integer 
handelen en verzoeken wij de Raad de handelswijze van het College, de betrokken juristen 
en ambtenaren op R.O. aan de orde te stellen. Gezien deze voor ons schokkende informatie 
alsmede de vele andere discutabele zaken zoals bij de Hazeslinger/Aldi en de moskee te 
Maarssen komen wij tot de conclusie dat deze autonome afdeling nodig aan een interne 
herstructurering toe is en het bewuste achterkamertje van R.O. nu permanent op slot moet.  
 
VERZOEK EN BEZWAARSCHRIFT 
Gezien bovenstaande verzoeken wij: 
A) het College volledige en algehele correcte vrijgave van stukken en; 
B) indien dit geweigerd wordt, gaan wij hierbij in bezwaar tegen deze behandeling; 
C) de Raad het ‘handelen’ van het College c.q. de ambtelijke organisatie aan de orde te 


stellen, mede met in acht neming van onze reeds eerder opgespoorde overtredingen. 
 
Hoogachtend, 
 
ing. H. Land      N.P.A. Bos 
Kerklaan 34      Kerklaan 13 
3632 AL  Loenen aan de Vecht   3632 AK  Loenen aan de Vecht 
 
Mede namens alle belanghebbenden en bezwaarmakers. 







 







Aan: College van B&W Stichtse Vecht                    Loenen aan de Vecht, 4 april 2020 
t.a.v. Mevr. Schinkel & Heren Leunenberg en Goris 

Aan:  Raadsleden & Commissieleden Gemeente Stichtse Vecht 
 Via Griffie 
CC: Secretariaat Bezwaarcie 

Endelhovenlaan 1 
3601 GR  Maarssen 
  

Betreft:  Verzoek en Bezwaarschrift inzake WOB loods/stal F1 & F2 - Uw schrijven dd. 
Z/20/176193-D/20/172385 - Rijksstraatweg 188 te Loenen aan de Vecht 

  
 

Geacht College, Geachte Raads- en Commissie- leden, Geachte juristen en Geachte 
Voorzitter Bezwaarcie, 
 
Wij mochten op dinsdag 17 maart buiten de wettelijke termijn en pas na reclamatie 
onzerzijds, wederom slechts een deel van ons loods F1-F2 WOB verzoek ontvangen. 
 
Het betreft hier voor de niet ingewijde lezer een ontwikkeling die rechtstreeks verband 
houdt en zelfs in strijd is met de voorgenomen ontwikkeling van een hondenpension voor 68 
honden. Voor de goede orde, onder ‘u’ wordt hieronder ‘het College’ verstaan. 
 
RESUME: 
De bestaande F1 loods is illegaal gebouwd en illegaal in gebruik: op aangeven van 
omwonenden is door de gemeente handhavend opgetreden. Ondanks dat is er voor de 
uitbreiding van deze illegale F1 loods, het nieuwe F2 deel van de loods, een bouwvergunning 
afgegeven op basis van vervanging van te slopen bebouwing om nieuwbouw van agrarische 
nevenfuncties (= de hondenkennel) mogelijk te maken. Het netto bouwoppervlak wordt met 
loods F2 verder vergroot in strijd met de regels van het bestemmingsplan. Ondanks dat 
tegen deze vergunning bezwaar is aangetekend is de bouw van de F2 loods met vliegende 
haast gestart en is het gehele daarop volgende weekend door gewerkt. Ondanks melding 
daarvan was de bouw na dat weekend zo goed als gereed. Er is door omwonenden een WOB 
verzoek gedaan teneinde de gang van zaken te kunnen volgen. 
 
ALGEMEEN: 
A) Ons WOB verzoek is door het College onjuist en/of onvolledig behandeld. 
B) Uit de wel vrijgegeven stukken wordt duidelijk dat er zaken spelen die ons inziens het 

daglicht niet kunnen verdragen en er daarom slechts ten dele aan ons WOB verzoek kon 
worden voldaan ter bescherming van uw ‘geloofwaardigheid’ en ‘integriteit’. Het is 
schokkend te constateren dat u als lagere overheid voortdurend aan dergelijke 
praktijken meewerkt. Uiteraard is dit onacceptabel: dit is pertinent ongehoord. 

 
SUB B): SAMENSPANNEN TUSSEN COLLEGE EN VERGUNNINGAANVRAGER 
Geschokt lezen wij het volgende in de brief van Agra-Matic aan het College van 19 december 
(stuk nummer 12 – hier bijgevoegd als bladzijde 5) waarin evident deze samenspanning 
duidelijk wordt: 

"In het overleg is afgesproken om de pro-forma zienswijze niet verder schriftelijk aan 
te vullen om verdere rechterlijke procedures te voorkomen. Onze zienswijze op de 



zaak is mondeling aan bod gekomen in het gesprek. Afgesproken is om toe te werken 
naar de aanvraag van een nieuwe omgevingsvergunning/melding Activiteitenbesluit 
om de geconstateerde overtredingen omtrent bouw en gebruik op te lossen." 

Dit werd voorafgegaan met de volgende tekst waarin er vele stukken zwart gemaakt zijn. 
Gezien deze en bovenstaande teksten is het redelijk in te vullen wat daar gestaan moet 
hebben: 

“Op maandag 16 december 2019 hebben wij een overleg gehad omtrent de zienswijze 
met mw. XXX dhr. XXX  en dhr. XXX. Hierbij waren ondergetekende en dhr. YYY tevens 
aanwezig. In het gesprek is de voorgeschiedenis op het bedrijf uitgebreid aan de orde 
geweest. => …….. een compleet weg gelakte zin…….” 
 

Dit is ons inziens samenspannen, (zie ook bij Berenschot, punt X op de volgende bladzijde), 
teneinde een illegale situaties onder het tapijt te vegen en onwettige situaties te verbergen! 
Dit blijkt verder nog uit feiten uit stukken die we wél gekregen hebben zijn af te leiden: 
1) u werkt mee met het 'verdoezelen' van communicatie omdat dit zowel voor Agra-Matic 

als voor u beter uit komt. Zowel Agra-Matic als uw College zijn op de hoogte van de 
illegale zaken die voortdurend plaats vinden op het terrein, immers die heeft u zelf 
vastgesteld in ‘aanschrijving last onder dwangsom’-stukken; 

2) ambtenaren werken voortdurend mee om deze koehandel buiten het gezichtsveld te 
houden: er mag blijkbaar geen letter op papier komen. Uw respons in deze dat er op 
verzoek geen notulen van de gesprekken zijn gemaakt zal ons dan ook niet meer 
verbazen; 

3) zelfs Agra-Matic bevestigt met hun laatste zin uit de eerste hierboven herhaalde 
paragraaf dat zij het ook eens zijn met de constatering dat de loods/stal in overtreding 
met de regels gebouwd én in gebruik is; 

4) u lijkt daarom doelbewust niet aan ons WOB verzoek te willen voldoen: u geeft ons 
onvolledige informatie blijkbaar met het doel uw voortdurende medewerking aan deze 
koehandel te verhullen en zaken onderhands te “regelen”; 

5) het lijkt hier duidelijk dat deze ambtelijke onderonsjes, die al sinds het begin met Agra-
Matic plaatsvinden, wellicht zo buiten de WOB regels vallen (en zwartgemaakt worden); 

6) het is ons bekend dat de gemeente onder druk staat wegens jarenlange ambtelijke 
inschattingsfouten bij de onderhavige agrarische onderneming van de aanvrager en 
tegenwerking blijkbaar geen optie meer is wegens schadeclaims, een mogelijkheid die 
uw juristen nota bene zelf in College adviezen op schrift hebben bevestigd. 

 
Wij lezen verder dat de ‘voorgeschiedenis van het bedrijf’ uitgebreid aan de orde is geweest. 
Uiteraard is dit zeer eenzijdig geweest. Daarin is vast niet besproken dat: 

I. alle gemeenteraden sinds ‘den beginne’ (= 2007) tegen de ontwikkeling van een 
kennel waren; 

II. de ambtelijke organisatie en dus het College ondanks eerdere raadsbesluiten 
getracht heeft deze ontwikkeling constant door te drukken; 

III. hiervoor zelfs de provinciale ruimtelijke verordening ambtelijk is aangepast; 
IV. dit leidde tot het doorlopen van een rechtszaak waarin op het moment-supreme (een 

maand vóór de rechtszaak diende) een ambtelijk besluit zonder enig mandaat inzake 
een wijzigingsbesluit in die rechtszaak het raadsbesluit volledig heeft ondermijnd; 

V. dat uw raad over deze ambtelijke actie nooit is geïnformeerd; 



VI. dat wij als direct betrokkenen hierover in een bezwaar procedure foutief zijn 
geïnformeerd: men heeft tegen ons ‘gejokt’; 

VII. er in de vervolg procedure vervolgens 3 wettelijke weigeringsgronden door de 
ambtelijke organisatie geheim gehouden zijn voor omwonenden, Raad en Provincie 
om zo het ambtelijk toegezegde plan niet te laten stranden; 

VIII. het bestaan van deze weigeringsgronden het onderwerp van ambtelijke adviezen aan 
het College was. Ambtelijke organisatie en het College zijn er dus mee bekend. Dit 
wordt vervolgens aangevoerd in ambtelijke adviezen als grond voor mogelijke claims 
van vergunningaanvrager tegen het College bij afwijzing (zie punt 6 hierboven);  

IX. het College hiermee partij is geworden en sindsdien zijn onafhankelijkheid kwijt is; 
X. deze en nieuwe gronden in ambtelijke stukken boven water kwamen tijdens en na  

de bestemmingsplanprocedure uit 2015 en - volgens Berenschot- er ambtelijk aan 
Agra-Matic is geadviseerd de hondenkennel uit de bestemmingsplan procedure te 
laten halen omdat de Raad nog steeds mordicus tegen deze ontwikkeling was; 

XI. een weigering van de Raad definitief het einde van deze ontwikkeling zou hebben 
betekend en het jarenlange ambtelijk streven vanaf 2007 dan verloren zou gaan; 

XII. etc. etc.. 
 
Wat ons voortdurend opvalt is dat er wél met vergunningaanvrager rond de tafel gezeten 
wordt, er ‘geheime c.q. vertrouwelijke informatie gedeeld wordt’ en er ‘plannen van aanpak’ 
opgetuigd worden teneinde de evident aanwezige problemen op te lossen, echter dat 
omwonenden t.b.v. uw ´afwegingen´ daar niet voor gevraagd noch in gekend worden. 
Hen/ons resteert dus slechts de enige mogelijkheid het juridische traject te bewandelen om 
uw eenzijdige besluitvorming als ´belanghebbende´ te corrigeren. Dat wordt nog verergerd 
door de tegenwerking die plaats vindt. 
 
SUB A): ONVOLLEDIGE BEHANDELING WOB VERZOEK – BEZWAARSCHRIFT 
U heeft niet voldaan aan ons verzoek. Wij hebben dus geen keus u óf te vragen per direct 
correctieve actie uit te voeren, of anderszins deze brief wederom als BEZWAARSCHRIFT te 
beschouwen tegen uw onvolledige vrijgave van stukken. 
 
Wij melden nogmaals dat ons WOB verzoek van 20 december jl. het volgende benoemt 
(bladzijde 2, punt 2 van ons verzoek):  
 

"verzoek met dezelfde inhoud als het vorige verzoek in deze zaak, maar dan 
betrekking hebbend op communicatie post-11/14 oktober.."  
 

Er kan geen onduidelijkheid bestaan over de inhoud van ons verzoek, immers ons 
voorgaande verzoek van 11 oktober 2019 betrof "alle (interne) communicatie, memo's, 
gespreksverslagen, telefoon notities, etc..". U heeft dit niet kunnen misverstaan omdat uw 
besluit d.d. 20 november, verstuurd 22 november, ons verzoek letterlijk herhaalt. 
 
Dat is dus inclusief gespreksverslagen alsmede andere relevante stukken die hieronder 
vallen. Het is onmogelijk dat er geen verslag zou bestaat van de door Agra-Matic in haar brief 
aangehaalde 16 december bijeenkomst en u heeft alleen daarom al NIET voldaan aan ons 
WOB verzoek.  
 



Daarnaast is het duidelijk uit de op de eerste en tweede bladzijde opgenomen quotes uit de 
brief van Agra-Matic dat er mondeling een zienswijze is ingediend. Hiervan dient ten alle 
tijden een verslag gemaakt te worden. Dat behoort uiteraard ook tot de onder WOB vrij te 
geven stukken. 
 
Wij zijn dan ook van mening dat in de stukken over het algemeen weer veel te veel is 
weggelakt en onleesbaar is gemaakt. Er is in uw besluit van 25, verstuurd 26, februari 
gepoogd een motivering te geven van het weglakken van stukken uit de bewuste brief als 
zijnde het ‘zwaarder wegen van het eerbiedigen van de persoonlijke levenssfeer’ van Agra-
Matic. In combinatie met hetgeen wél is vrijgegeven, alsmede de redenering (zie eind 
bladzijde 2 en begin bladzijde 3 van uw bovengenoemde besluit) dat hetgeen gewisseld is 
tijdens deze 16 december bijeenkomst ‘een vertrouwelijk karakter draagt’, maakt dat niet 
alleen ons belang maar ook dat van b.v. de Raad in haar controlerende taak wel degelijk 
zwaarder wegen dan dat van (een onbekende persoon bij) Agra-Matic. 
 
Combineren we uw eenzijdige motivering, uw positie als ‘niet meer onafhankelijk 
betrokkene’ (de mogelijke schadeclaim van de aanvrager maakt u per definitie 
belanghebbend) met de informatie uit de brief van Agra-Matic, dan is de schrikbarende 
conclusie dat het College het eens is met het feit dat er op 16 december dus een ‘Geheime 
Zienswijze’ is ingediend. Een GEHEIME ZIENSWIJZE…! 
 
In deze casus is wederom op dringend verzoek van Agra-Matic het probleem in het 
achterkamertje “geregeld” en zijn ambtenaren klaarblijkelijk onder druk gezwicht wettelijke 
regels aan de laars te lappen, WOB verzoeken te traineren en onwettige besluiten in stand te 
laten c.q. mee te werken aan het ‘regelen’ van deze vergunning. 
 
Formeel beschouwen wij deze voortdurende koehandel in achterkamertjes als NIET integer 
handelen en verzoeken wij de Raad de handelswijze van het College, de betrokken juristen 
en ambtenaren op R.O. aan de orde te stellen. Gezien deze voor ons schokkende informatie 
alsmede de vele andere discutabele zaken zoals bij de Hazeslinger/Aldi en de moskee te 
Maarssen komen wij tot de conclusie dat deze autonome afdeling nodig aan een interne 
herstructurering toe is en het bewuste achterkamertje van R.O. nu permanent op slot moet.  
 
VERZOEK EN BEZWAARSCHRIFT 
Gezien bovenstaande verzoeken wij: 
A) het College volledige en algehele correcte vrijgave van stukken en; 
B) indien dit geweigerd wordt, gaan wij hierbij in bezwaar tegen deze behandeling; 
C) de Raad het ‘handelen’ van het College c.q. de ambtelijke organisatie aan de orde te 

stellen, mede met in acht neming van onze reeds eerder opgespoorde overtredingen. 
 
Hoogachtend, 
 
ing. H. Land      N.P.A. Bos 
Kerklaan 34      Kerklaan 13 
3632 AL  Loenen aan de Vecht   3632 AK  Loenen aan de Vecht 
 
Mede namens alle belanghebbenden en bezwaarmakers. 
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