College van B & W Stichtse Vecht
en gemeenteraad Stichtse Vecht
Postbus 1212
3620 BE Maarssen
Breukelen, 6-8-2021
Geachte Collegeleden en leden van de gemeenteraad,
Op 25 juni j.l heb ik aan de gemeenteraad een verzoek gedaan om de huidige belemmering op
mogelijke (on)eigenlijke geheimhouding inzake stukken planontwikkeling Hazeslinger zoals
genoemd op te heffen.
In vervolg op het nog alsmaar groeiende dossier rondom mijn bouwplannen vanaf 2000 en concreet
van 2008, en het toen onverwacht verplaatsen uit het bestemmingsplan 2012 Centrum Breukelen
en dit te verplaatsen naar het deels voorbereide bestemmingplan Hazeslinger wat toegezegd was in
2013 tot afronding te komen.
Mijn verzoekschrift nu is formeel om de geheimhouding over planvorming Hazeslinger bij besluit
van het College van ca 17 februari 2016 tot aan heden op te heffen.
Daarbij de volgende aspecten juridisch te toetsen op juiste toepassing wet – en regelgeving
( Grondwet, Gemeentewet en de Algemene Wet bestuursrecht ), met onderbouwingen cq
jurisprudentie voor deze geheimhouding voor de gemeenteraad en burgers.
1. voldoet deze geheimhouding vanaf 2016 aan : juistheid en/of openbaar gecommuniceerd met
gemeenteraad?
2. voldoet deze geheimhouding aan gronden van artikel 10 van de Wet openbaarheid bestuur ?
3. het besluit om geheimhouding op te leggen over het behandelde in een besloten vergadering moet
in dezelfde vergadering worden genomen?
4. het stuk of de informatie mag niet eerder openbaar zijn geweest ?
5. het moet duidelijk zijn bij besluiten hierover dat deze informatie geheim is en waarom. De wijze
van vermelding dat het stuk geheim is of de woordkeuze die daardoor wordt gebruikt is van
ondergeschikt belang.
Daar ik vroegtijding al eerder deze punten heb aangekaart, neem ik nu aan dat de raad op korte
termijn hierover uitgebreid geïnformeerd kan worden door het College.
Mvgr
D.E. van ‘t Hof
Broekdijk Oost 55
3621 LM Breukelen
NB dit mag gewoon als openbaar stuk geplaatst worden op de website van de gemeente.

