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3600 BE Maarssen, 
 
Breukelen, 25 juni 2021 
 
Geachte leden van de gemeenteraad hierbij dien ik een verzoek bij u in om de nog steeds rustende 
geheimhouding op de oude plannen van de Hazeslinger. 
Als info het volgende: in oktober 2014 geeft de gemeenteraad opdracht aan College om  een nieuwe 
planvorming  ter afronding van het Centrumplan te laten maken. In 2012 was op het laatste   
moment door het College besloten , om dit terrein uit het het bestemmingsplan Centrum Breukelen 
te halen en zou weer in 2013 actueel worden in een nieuw bestemmingsplan! 
In 2015-2016 is er aan gesleuteld , tot aan de schets procedures, en werd door het College zonder  
motivatie besloten om het gehele traject tot op heden  tot geheim stuk te verklaren per 17-2-2016 . 
In een Collegebesluit  van 12  mei 2020 heeft de College nogmaals verklaart dat deze 
geheimhouding  in stand moet blijven op mijn eerder verzoek tot openbaarmaking en informatie. 
Terwijl het een raadsbesluit was, en deze  herhaalvraag  blijkbaar niet bij u bekend was. 
Als motivatie werd toen aangevoerd in deze brief het volgende: 
– de Winkeliersvereniging Breukelen heeft aangegeven dat er een plan wordt uitgewerkt ( door 
derden) voor de Hazeslinger. Zij hebben tot uiterlijk 1 juli 2020 de tijd gekregen om dit plan uit te 
werken en aan het college aan te bieden. Om partijen niet te bevoor-of nadelenis is het van belang 
de geheimhouding op de stukken te handhaven. 
– **Dit is lijn met eerdere besluitvorming van het College in december 2018  VB/18/94285. 
 
    Info  ** het College besloot hiermee op delen van documenten Quickscan ontwikkelmodel        
Hazeslinger te Breukelen d.d. 5 maart 2015, Quickscan def. Ontwikkelvarianten  en Eindverslag 
ontwikkelvarianten 17 februari 2016 de geheimhouding  te bekrachtigen. 
**  bovendien werden daarin ook betrokken de gesprekken met de stakeholders, de financiële 
vertaling hiervan en de grondposities van betrokkenen, inclusief de gemeente. 
#### normaal moet een geheimhoudigsstuk artikel 25 lid 3 van het College de eerstvolgende 
raadsvergadering bekrachtigd worden, op 1 maart en 29 maart 2016 is dit niet gedaan. 
 
Op 1 juli 2019 heeft u als gemeenteraad het voorstel van het College van 27 juni 2019 tot 
bekrachtiging van deze geheimhouding bekrachtigd. 
* er is dit collegevoorstel gemaakt op donderdag voor de raadsvergadering op die maandag daarop, 
dus niet formeel voorgelegd  in een commissie. ??? 
 
Ik zie nu geen enkele aanleiding meer om de geheimhoudig om deze genoemde stukken en 
bijbehorende correspondentie in stand te laten, om de volgende redenen : 
– de winkeliersvereniging  Breukelen heeft deze uiterste termijn niet kunnen invullen met een 
aanbieding aan het College voor 1-juli- 2020, ook geen verlening gemeld. 
-  ook nieuw initiatieven zijn niet gemeld aan uw raad tot aan heden 
– de plannen van toen zijn “ gedateerd” intussen : als voorbeeld er worden nu ALDI’s in Nederland 
gebouwd ondergronds , en dat kan een  winkel met garage dienen als fundament voor 
woningbouw/openbare ruimte. 
– de mogelijke bedragen uit 2014/2015 zijn niet meer relevant in 2021, maar kunnen ook simpel 
onleesbaar worden gemaakt. 
– mogelijk is dit stuk formeel gewoon openbaar. 
En ik kan  hierdoor  tot op heden geen inzage , welke al die tijd geweigerd is  maar ook met een 
WOBverzoek met o.a.  de vraag :  om welke  redenen ben ik toen in 2014-2018 niet benaderde als 
gewenst en eerder benoemd stakeholder. Elke vraag of uitleg is mij geweigerd, daarom dus het 



verzoek aan u als gemeenteraad: hef deze onnodige geheimhouding op beperk de zichtbaarheid van 
de financiële cijfers , indien nog relevant zijn. 
 
Dik van ‘t Hof 
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U mag mijn naam en adres volledig vermelden als in gekomen stuk voor publicatie 

          
 


