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Geachte heren,
Bijgevoegd zend ik u afschriften van de brief met bijlage zoals vandaag per aangetekende post
aan het College van B en W van Stichtse Vecht en in afschrift aan de Gemeenteraad van
Stichtse Vecht verzonden (bijlage). De inhoud ervan geldt teven als aanvulling op de eerder
ingediende zienswijze.
Zoals u zult kunnen zien, maakt een en ander dat aan de door uw college in het voornemen
geschetste bezwaren wordt tegemoetgekomen, zodat grond voor weigering zich daarmee niet
meer zal kunnen voordoen. En voor zover gegeven het voorgaande nog aanvullende of
geactualiseerde gegevens nodig
mochten zijn om op de aanvraag te kunnen beslissen, dat
daartoe dan eerst nog in de
gelegenheid gesteld zal dienen te worden, in welk geval evenmin uitvoering zal kunnen
worden gegeven aan dat voornemen.
De raad van uw gemeente wordt onverkort verzocht het voornemen conform de
ontwerpverklaring van de raad te herroepen. Kopie dezes gaat in dat verband gelijktijdig aan
de raad
van uw gemeente.
Ik verwijs u verder graag naar de inhoud daarvan; ik voeg daar direct aan toe dat mijn cliënten
een en ander graag in goed overleg verder zouden willen laten verlopen. Kan ik daartoe
contact met u opnemen?
Met vriendelijke groet,
Guido Schipper
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