
Van:   
Verzonden: donderdag 18 oktober 2018 11:50 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht  
Onderwerp: Fwd: Verleende vergunning Zandpad 76 Breukelen 
 
Geachte raadsleden, 
 
In uw commissie van 19 september heb ik ingesproken over Zandpad 76, en wel het feit dat 
de betreffende bouwdossiers niet digitaal waren in te zien en een afspraak hiervoor te maken . 
Dit kwam volgens het website : omdat de stukken te oud waren voor het archief, en niet een 
inzage was te plannen voor deze commissievergadering . Tijdens de vergadering werd door 
de wethouder de reden duidelijk gemaakt: de dossierstukken lagen bij de behandelende 
ambtenaar , en hierdoor werd er een verkeerde melding op de website gemeld . 
 
Ik heb gepoogd voor de volgende dag of vlak daarna om een afspraak weer ter inzage te 
maken digitaal, maar dat kon pas eerst donderdag de 27e om 9:00 uur. Buiten de 
bouwdossiers heb ik ook inzage gevraagd die dag voor de omgevingsvergunningen en 
documenten over waterverbruik van het bedrijf Zandpad 76. Ik heb dinsdag de 25e nogmaals 
verzocht aan de gemeente om het waterverbruik toch aan te leveren, op de mededeling dat ik 
bij de ODRU moet zijn. Na het doorgestuurde advies van Infomil van dinsdag heb ik toch 
weer er op gewezen de gemeente dit ook kan doen. 
Op de 27e kreeg bij aankomst om 9:00 een te kleine stapel met dossiers, gelijk heb ik 
gereageerd dat dit veel te weinig stukken waren en verzocht navraag bij het archief. Om 9:06 
kreeg ik bericht op mijn telefoon van de gemeente dat ik toch echt voor de gegevens van de 
milieuvergunningen bij de ODRU moest . 
 
U heeft intussen als raad wel een besluit over Zandpad 76 genomen, zonder belangrijke 
informatie over milieu ( verkeer, water, ed), historie bouwdossiers vanaf 1980, en verleende 
omgevingsvergunningen vanaf 1996 tot u te kunnen nemen . 
 
Nu heb ik onderstaande vragen de 27e verzonden, en de 28e een rappel om deze nog voor de 
raadsvergadering aan te leveren. Hierop is tot op heden geen melding of een reactie gekomen. 
Op 8 oktober heb ik nog verzocht inhoudelijk te reageren, helaas heb ik tot op heden geen 
idee door wie deze vragen in behandeling zijn en op welke termijn ik een antwoorden krijg op 
de vragen. Ik zie hierin een zwakte van goed bestuur ( alle stukken moeten toch ruim voor een 
vergadering aanwezig zijn voor commissie- en raadsleden ?) , en wil u hierop attenderen, dat 
dossiers niet ter inzage zijn geweest , de beantwoording niet adequaat is en de termijnen te 
lang voor beantwoording zijn zonder tussenbericht. 
 
Ik kan hierdoor mijn gesprek o.a. met Dhr  niet plannen. 
 
 
Mvgr 

 
 

Begin doorgestuurd bericht: 
 
Van:  
Onderwerp: Verleende vergunning Zandpad 76 Breukelen 



Datum: 27 september 2018 om 12:49:14 CEST 
Aan: informatie Gemeente Stichtse Vecht <info@stichtsevecht.nl> 
 
 
 
 
Bij het doornemen van de nieuwe aanpassing van het bestemmingsplan Rondom de Vecht 
kwam ik het volgende tegen 
 
Er is een aanvraag van een uitbreiding berging op Zandpad 76 met een datum 28 september 
2017 op Oozo.nl te zien voor een omgevingsvergunning, met vermelding van een nummer 
1407536 . Deze publicatie staat niet op de gemeentelijke pagina Bekendmakingen onder 
aanvraag omgevingsvergunningen.. Wel wordt deze vergunning verleend op 15 november 
2017, en was ook in te zien vanmorgen onder vergunning 170750, goedgekeurd door de 
B&W 14-11-2017. 
 
Echter blijkt dat het een uitbreiding betreft het woonhuis voor een berging, maar er zijn geen 
tekeningen in het betreffende dossier aanwezig. In de eerder afgegeven vergunning voor de 
woning heeft de provincie aangeven dat men voor de woning al ver boven de inhoudsmaat 
van 1000 m3 ging zitten, en wel ca 1240 M3. 
 
1.Hierdoor is het niet mogelijk geweest voor medebewoners om kennis te nemen van het 
voornemen om een vergunning te verleen voor deze aanvraag. 
2. er zijn geen tekeningen in dit dossier aanwezig 
3. Niet duidelijk is of het akkoord is onderbouwd door een toetsing van welstand en de 
provincie, om deze uitbreiding van een eerdere aanvraag.. 
 
 
De door mij vorige week opgevraagde omgevingsvergunningen en bijbehorende milieu 
vergunningen van Schulp Vruchten sappen uit 2004 sinds waren niet aanwezig ten tijde 
inzage vanmorgen. Bij mijn reclamatie hierover weer door de medewerkster van het archief 
nogmaals verzekerd dat dit alle stukken waren die voorradig waren? 
Wel werd ik via een bericht vanmorgen rond 9:00 door het omgevingsloket bericht dat de 
gevraagd lozing en waterverbruik gegevens, die ik afgelopen dinsdag zelf moet opvragen bij 
de ODRU? 
 
 
Graag zou ik op deze 3 vragen een antwoord willen ontvangen, wat of verklaring hiervoor is. 
 
Dan zou ik nogmaals willen verzoeken om de omgevingsvergunningen van Schulp vruchten 
sappen aan mij toe te zenden met de bijbehorende inbreng van de ODRU of zijn 
rechtsvoorganger vanaf 2004. 
 
Ook zit er inde archivering een hiaat: wel is de aanvraag uit 1980 voor het plaatsen van een 
woning bij een bedrijfsruimte voor het gebruik van droogstallen van de machines en 
fustopslag, en voor het sorteren en verpakken van fruit. 
 
Ook in 1996 wordt voor deze bestaande schuur een uitbreiding van 204 m2/990m3 
aangevraagd voor de bestaande schuur.. 
 



In de beschrijvingen en de afbeeldingen verbouw/25-4-2008 is er geen aanwezigheid van de 
nu geopperde bestaan toen al van de loods bij het eikenlaantje. Maar ook niet in 
bestemmingsplan uit 2006 . 
Ook word gemeld dat de uitbreiding ( winkel, kantine, ontvangstruimte van 260 m2) niet ten 
gunste van de productie mag komen.  
 
Wel wordt in het stuk van 12-4-2010 aangegeven dat de buitenopslag vervalt en dat het 
uitgangspunt is dat binnen het nieuwe gebouw valt, ook de opmerking dat men dus binnen het 
paarse gedeelte van de plankaart is gehouden te blijven ( bestemmingsplan Landelijk gebied 
rondom de vecht d.d.31-1-2006) 
 
Op 1 -10-201 wordt er een zienswijze ingediend gezamenlijk door 4 verschillende bewoners 
aan het zandpad , met 4 concrete vragen  
a. De uitdrukkelijk toezegging in en brief van 4-11-2008, dat er geen sprake kan zijn van een 
productie vergroting, en waarvoor is de vrijkomende ruimte dan gebruikt inpandig. 
b.is de verharding toen vergroot via een aanlegvergunning 
c. Voorwaarde verwijderen aantal unit op het perceel 
d.de opverkapping aan de linkerzijde conform vergunning. 
 
Graag zou ik deze beantwoording van u vernemen, omdat dit zonder de gevraagd informatie, 
ook over de correspondentie tijdens dit proces niet inzichtelijk is. 
 
Mvgr 

 
 
 
 
 
 




