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Tienhoven, 06-02-2019.

Geacht College, geachte leden van de Raad,

met verbazing hebben wij kennis genomen van uw voornemen een tijdelijke wijziging van de functie 
van dienstwoning naar vakantiewoning aan de Dwarsdijk 10 in Tienhoven toe te staan aan de Stichting 

Natuurmonumenten.
Deze woning, die ten noorden van de molen ligt, is de afgelopen 46 jaar helemaal niet in gebruik 
geweest als dienstwoning. Hij is tot twee jaar geleden gewoon bewoond geweest.

De huidige dienstwoning van de molen ligt aan de oostkant van de molen en is nog steeds in gebruik als 
woning voor een medewerker van NM. Maar de echte, oorspronkelijke, houten , dienstwoning van de 
molen lag ten zuiden naast de molen en is 2 jaar geleden door NM verkocht aan een bevriende 

particulier. Deze heeft er nu een prachtige woning op gezet.
Toen, de toenmalige bewoner van Dwarsdijk 10 in 2017 overleed, hebben diverse mensen uit 
Tienhoven gevraagd of zij deze woning mochten gaan huren. Voor henzelf of voor hun kinderen.
Dat kon toen niet want NM had er andere plannen mee.

Nu komt de aap uit de mouw en wil NM kennelijk de woning voor bevriende relaties als vakantiehuis 
beschikbaar gaan maken. Hoe en waarom dit slechts een tijdelijke invulling zou moeten krijgen is nog 
een raadsel. Maar mogelijk wordt de kans op een permanente toestemming voor een vakantiewoning 

dan groter.
Door deze actie van NM onttrekt zij goede woonruimte. In deze tijd van groot woonruimte tekort, 
helemaal in Tienhoven, kan het niet zo zijn dat een goede woning worden omgezet tot vakantiewoning. 
Daarnaast zullen andere bewoners zich gaan afvragen of zij ook niet een tijdelijke vakantiewoning 
moeten gaan inrichten. De meeste schuurtjes of delen van stallen zijn hiervoor best wel geschikt.

Bovendien schept u hiermee voor Tienhoven een precedent, die aan de Westbroekse Binnenweg ook al 
in de jaren zestig van de vorige eeuw is opgetreden. De gemeente Stichtse Vecht heeft nog elke dag last 
van die verkeerde ontwikkelingen.

Door akkoord te gaan komt ook de integriteit van het bestuur in het geding.
Daar waar gewone burgers nog niet een paal in de slootkant mogen aanbrengen zonder erop gewezen te 
worden dat dat niet mag, wordt NM op haar wenken bedient. Dat kan niet doorgaan.
Namens de leden in Tienhoven van onze Vereniging Onafhankelijke Natuur Informatie,

hoogachtend: J.C.Ver
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