
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: DEHof1949@kpnmail.nl [mailto:DEHof1949@kpnmail.nl]  
Verzonden: zondag 28 augustus 2016 23:13 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht 
Onderwerp: Aanvullende vragen op raadsvraag 40: collegebesluit 10-11-2015 punt 8 
 
Geachte griffie. 
 
Op 22 juni j.l hebben wij een aantal vragen gesteld over een collegebesluit , hierop hebben wij in de 
vakantieperiode de antwoorden ontvang op 15-7-2016. 
 
Graag zouden wij hierover verhelderende vragen willen stellen, omdat het ons niet duidelijk is op 
sommige punten. Misschien kunt met ons meekijken, en bij onduidelijke vraagstelling dit overleggen 
alvorens in te sturen naar de afdeling. 
 
Antwoord 1 
Er staat vermeld dat het op 9-12-2014 vastgestelde " Afwijkingenbeleid 2014" zal worden bijgevoegd . 
Echter is ons enige maanden geleden wel het afwijkingbeleid omgevingswetvan 22-11-2011 als 
antwoord als raad voorgelegd . Uw gemelde verwijzing is niet vindbaar bij overheid.nl of de website 
van de gemeente. 
 
Herhaalvraag :  
1. Graag dus de gemelde tekst compleet van het afwijkingenbeleid 2014, en de complete tekst van 

het Collegebesluit 
 
Antwoord 2 
Bij dit antwoord verwijst u naar hoofdstuk 3 van het Afwijkingenbeleid 2014: de omschrijving van 
kruimmelgevalen in Stichtse Vecht.  
 
Herhaalvraag:  
2. graag dit eveneens aanleveren. 
 
Antwoord 3 
Bij dit antwoord deelt mede dat deze aanvulling op de regels nog niet gehanteerd wordt omdat het niet 
besloten is . Echter staat er in de College besluitenlijst : Besluit conform advies. 
 
Herhaalvraag: 
3. a. Wij gaan er dus vanuit dat op 10-11-2015 deze regel is ingevoerd, de vraagstelling was van  

22-1-2016, vandaar onze vraag of het in tussenliggende periode is toegepast? 
 b. En is het dit jaar nog te verwachten uit lopende dossiers dat u dit gaat toepassen? 
 
Antwoord 4 
Wel de verwijzingen bij overheid.nl de verwijzingen gevonden van algemene bepalingen 
omgevingsrecht: de omschrijving van de kruimelgevallen. Art 2.4, 1e. Lid 
 
Herhaalvraag:  
4. zijn er geldende toevoegingen in Stichtse Vecht op deze algemene bepalingen? 
 
Antwoord 5 
5. a. Is het niet wenselijk of verplicht om een aanvullende beleidsregel in ontwerp te publiceren? 

b. En indien verplicht waarom niet gedaan. 
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