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Beste heer Breet, 
 
Op 6 november 2019 heeft u een verzoek ingediend op grond van de Wet openbaarheid van bestuur 
(hierna: Wob). U verzoekt de gemeente om documenten openbaar te maken die betrekking hebben 
op de projecten die mogelijk in de knel komen door de PAS-uitspraken. 
 
Besluit 
Besloten is aan uw verzoek tegemoet te komen en de documenten die zijn aangetroffen, met 
uitzondering van de daarin genoemde persoonsgegevens, openbaar te maken. Hieronder lichten wij 
dit besluit toe.  
 
Uw Wob-verzoek 
U verzoekt om de volgende documenten: 
 

1. Een gespecificeerde lijst met alle projecten; daarmee bedoelen we alles wat valt onder 

toestemmingsbesluiten woningbouw 2019-2020, geplande bedrijventerreinen 2019-2020, nieuwe 

kantoren en winkels 2019-2020 en overige vergunningplichtige projecten die mogelijk in de knel 

komen door de PAS-uitspraken, waarin die projecten met naam, toenaam en locatie worden 

genoemd. Daarbij ontvangen we ook graag de motivatie waarom deze projecten op de lijst zijn 

terechtgekomen. 

2. Verslagen van de overleggen waarin de PAS-problematiek en de door de gemeente Stichtse 

Vecht samengestelde lijst is besproken vanaf de uitspraak van de Raad van State d.d. 29 mei 

2019 tot 6 november 2019. 

3. Alle correspondentie over deze projecten die de gemeente Stichtse Vecht vanaf de uitspraak van 

de Raad van State d.d 29 mei 2019 tot 6 november 2019 met de provincie Utrecht heeft gevoerd. 
 
Wettelijk kader 
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Wel merken wij op dat de gemeente op grond van 
de Wob geen verplichting heeft om niet bestaande documenten te creëren.  
 
Inventarisatie documenten 
Wij hebben documenten gevonden op basis van uw verzoek. Hierna treft u een inventarisatielijst aan 
van de documenten die zijn aangetroffen per onderdeel van uw verzoek. Bij het eerste onderdeel 
wordt een korte toelichting gegeven, aangezien hierbij geen gespecificeerde lijst is aangetroffen. 
Deze toelichting is informatief en maakt geen deel uit van dit Wob-besluit.  
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1. Een gespecificeerde lijst met alle projecten 
 

Nr. Document Beoordeling Wob Afzender Ontvanger 

1.  Lijst met projecten d.d. 

16 augustus 2019  

Openbaar, m.u.v. 

persoonsgegevens 

10.2.e Gemeente 

Stichtse 

Vecht 

Provincie 

Utrecht 

2.  Lijst met projecten d.d. 

19 augustus 2019 

(aanvulling) 

Openbaar, m.u.v. 

persoonsgegevens 

10.2.e Gemeente 

Stichtse 

Vecht 

Provincie 

Utrecht 

 

Als toelichting op de lijst het volgende. De uitvraag van de provincie was gericht op aantallen 

projecten. Projecten met naam, toenaam en locatie hebben wij om die reden niet verzameld en 

aangeleverd. Ook heeft de provincie in de uitvraag aangegeven om uit te gaan van het worst case 

scenario. Ten tijde van de uitvraag was het bijzonder lastig om een goede inschatting te maken van 

de impact voor projecten. Daarvoor zijn namelijk gedetailleerde gegevens nodig. De rekentool die 

hiervoor nodig is (AERIUS Calculator) werd op dat moment geactualiseerd, zodat deze voldoet aan 

de uitspraak van de Raad van State. Daarnaast zijn projecten soms nog in een voorbereidende fase 

of kunnen deze in de loop van de tijd wijzigen. Daarom is er voor gekozen om voor dit doel (een 

globaal inzicht in omvang impact aan de Kamer) uit te gaan van worst case; dus in geval van twijfel 

projecten op de lijst op te nemen. Uitgangspunt bij deze inventarisatie was onze projectenlijst met 

lopende woningbouw (> 5 woningen) projecten. De aantallen woningen van de projecten van deze 

lijst die binnen een afstand van 5 km van een Natura-2000 gebied zijn gelegen hebben wij in deze 

inventarisatie opgenomen. Voor de projecten met aantallen < 5 woningen hebben we een inschatting 

gemaakt op basis van historische cijfers. Dat hangt samen met het feit dat wij geen inzicht hebben in 

de vergunningaanvragen die nog ingediend gaan worden. Dat is ook nog een grove inschatting, 

omdat wij niet bijhouden hoeveel vergunningaanvragen voor bijvoorbeeld nieuwbouw van 1 woning 

worden gedaan. 
 
3. Verslagen van overleggen over PAS-problematiek 
 

U vraagt naar verslagen van de overleggen waarin de PAS-problematiek en de door de gemeente 

Stichtse Vecht samengestelde lijst is besproken vanaf de uitspraak van de Raad van State d.d. 29 

mei 2019 tot 6 november 2019. Verslagen van dergelijke overleggen hebben wij niet aangetroffen en 

kunnen daarom niet op grond van de Wob openbaar worden gemaakt.  

 

4. Correspondentie met de provincie Utrecht 

 

Nr. Document Beoordeling Wob Afzender Ontvanger 

3.  Brief provincie Utrecht 

(24 juli 2019) 

Openbaar, m.u.v. 

persoonsgegevens 

10.2.e Provincie 

Utrecht 

Gemeente 

Stichtse 

Vecht 

4.  E-mailcorrespondentie 

(24 juli t/m 19 augustus 

2019) 

Openbaar, m.u.v. 

persoonsgegevens 

10.2.e Provincie 

Utrecht/ 

gemeente 

Stichtse 

Vecht 

Provincie 

Utrecht/ 

gemeente 

Stichtse 

Vecht 

5.  Bijlage bij e-mail 24 juli 

2019): 

Openbaar, m.u.v. 

persoonsgegevens 

10.2.e Provincie 

Utrecht 

Gemeente 

Stichtse 

Vecht 

 
Zienswijze(n) 

Door de provincie Utrecht zijn als derde belanghebbende bij de correspondentie geen bedenkingen 

ingediend. 
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Motivering 

Documenten die op grond van de Wob openbaar gemaakt worden zijn openbaar voor eenieder. Op 

grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft verstrekking van informatie 

achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van eerbiediging van de 

persoonlijke levenssfeer. In de documenten met nummers 1 t/m 5 staan persoonsgegevens, zoals 

namen van contactpersonen en opstellers.  

 
Met de openbaarmaking van de inhoud van de correspondentie wordt het publieke belang van een 
goede en democratische bestuursvoering in voldoende mate gediend. Door het verwijderen van de 
persoonsgegevens wordt er dan ook geen milieu-informatie onthouden van openbaarmaking. Wij zijn 
dan ook van mening dat een groter gewicht moet worden toegekend aan de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer van de opstellers van de documenten. Daarom zijn de namen van de 
opstellers op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob verwijderd.  
 
Wijze van openbaarmaking 
De documenten worden u per e-mail toegezonden binnen drie werkdagen na verzending van dit 
besluit. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 

namens hen, 

 

 

Peter Koster 

Teammanager Ruimtelijke Ontwikkeling 

 

 

Vragen over het besluit? 

Bent u het niet eens met het besluit of is het besluit onduidelijk? U kunt ons dan bellen. Een 

medewerker van de gemeente neemt het besluit dan graag met u door. Dit kan voorkomen dat u een 

bezwaarschrift moet schrijven. U kunt ons bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 

17:00 uur op telefoonnummer 14 0346. De naam van de medewerker die u kan helpen met uw 

vragen staat bovenaan deze brief. Let op: wacht niet te lang met contact opnemen want de termijn 

waarbinnen een bezwaarschrift moet worden ingediend loopt gewoon door.  

 

Komen we er samen niet uit of wilt u liever geen persoonlijk contact? U kunt dan een bezwaarschrift 

indienen.  

 

Bezwaar 

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn van zes weken na de 

verzenddatum van dit besluit.  

Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders. U kunt online bezwaar 

maken, zie www.stichtsevecht.nl/bezwaar. Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is 

postbus 1212, 3600 BE te Maarssen. 

 

In het bezwaarschrift moet ten minste het volgende staan: 

• de dagtekening; 

• uw volledige naam- en adresgegevens; 

• uw handtekening; 

• een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent; en 

• de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent. 

We vragen u om ook een kopie van het besluit waar u het niet mee eens bent aan uw bezwaarschrift 

toe te voegen. 


