
Van: Jansen, Rene  
Verzonden: vrijdag 30 oktober 2015 20:31 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht 
Onderwerp: Beantwoording vragen Maarssen 2000 Sloordijk 1 
 
Beste collega, 
 
Bijgaand de beantwoording van de vragen van Maarssen 2000 mbt Slootdijk 1. 
 
Willen jullie vandaag nog zorgdragen voor verspreiding van de antwoorden? Alvast bedankt voor de 
medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
René Jansen 
Manager Publiekszaken 
 

 
 

 rene.jansen@stichtsevecht.nl 
T 0346 25 45 55 M 06 52 62 09 10 
Aanwezig op maandag tot en met donderdag en vrijdagochtend 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
www.stichtsevecht.nl en volg ons op Twitter @stichtsevecht.nl 

Beantwoording vragen Maarssen 2000 lid Noltes 
 
Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord zijn door inwoners van 
Loenen aan de Vecht opmerkingen gemaakt en vragen gesteld over de wellness/bed&breakfast 
schuur aan de Slootdijk 1 te Loenen a/d Vecht. 
 
Naar aanleiding van die behandeling heeft de fractie van Maarssen 2000 de volgende aanvullende 
vragen gesteld. Bij de vragen hebben wij ons antwoord i.c. onze reactie aangegeven.: 
 
 
1. Kan het college verklaren waarom, nadat de bouwvergunning op 27 mei 2015 is 

ingetrokken , de publicatie hiervan pas heeft plaatsgevonden op 16 september 2015 (16 
weken)?  
Antwoord:  
Op 27 mei 2015 heeft de gemeente besloten om voornemend te zijn om de omgevingsvergunning 
verleend op 27 maart 2013 in te trekken. Gelet op artikel 5.19 Wabo is de gemeente namelijk 
bevoegd om een verleende omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk in te trekken als de 
vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave wordt verleend (eerste lid onder a) 
en niet overeenkomstig de verleende vergunning is of wordt gehandeld (eerste lid onder b). Dit 
betekent dat hier gebouwd is zonder omgevingsvergunning.  
Hierbij biedt de wet de mogelijkheid om dit te voorkomen door de initiatiefnemer binnen acht 
weken na verzenddatum van het voornemend besluit een nieuwe aanvraag omgevingsvergunning 
in te laten dienen. De initiatiefnemer heeft binnen de gestelde periode geen gebruik gemaakt van 
deze mogelijkheid. Hierop heeft het college besloten om de omgevingsvergunning in te trekken.  

2. Kan het college verklaren waarom er ondanks het feit dat de loods volgens de vergunning 
slechts voor agrarische doeleinden gebruikt mag worden, er nog niet handhavend is 
opgetreden?  
Antwoord:  
In onze praktijk zijn er in hoofdzaak twee hoofdprocessen: een aanvraag omgevingsvergunning en 
een handhavingprocedure. Beide hoofdprocessen kennen een eigen en uitgebreide processen en 
werkwijze, met regels en wetten die van toepassing zijn.  
Voor nu is met name het hoofdproces aanvraag omgevingsvergunning van toepassing. Volgens 
vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dient de 

1 
 

mailto:voornaam.achternaam@stichtsevecht.nl
http://www.stichtsevecht.nl/
http://twitter.com/StichtseVecht


overtreder namelijk in de gelegenheid worden gesteld om de illegale activiteit te legaliseren. In dat 
verband heeft het college gewezen op de mogelijkheid om een nieuwe aanvraag in te dienen. 
Hiervoor dient de gemeente eerst zorgvuldig de behandeling van de aanvraag op te pakken. Pas 
na volledige behandeling en beoordeling kan en mag geconcludeerd worden, voor zo ver dat 
speelt, dat er op dit adres sprake zou zijn van niet toegestane bouwwerken of onderdelen 
daarvan, of niet toegestaan gebruik. In dat geval zal de gemeente in beginsel een 
handhavingtraject moeten starten. Ook hiervoor geldt een strikt proces en specifieke wetten en 
regels. Overigens is de huidige aanvraag, net als die van 27 mei jongstleden, mede tot stand 
gekomen naar aanleiding van een controle op dit adres. 
 

3. Is het college bekend met het feit dat doordat de loods nu in gebruik is voor non agrarische 
doeleinden en daardoor essentiële  zaken zijn weggevallen, de schuur veel minder tot niet 
bruikbaar is voor het aangevraagde en vergunde doel? 
Antwoord:  
De Agrarische beoordelingscommissie is om advies gevraagd op de aanvraag voor 
omgevingsvergunning van 8 oktober 2015.  De straks te ontvangen advisering zal eerst door ons 
worden getoetst. Dan kan pas beoordeeld worden of aan deze (legalisatie)aanvraag medewerking 
kan worden verleend. Bij deze vormen van beoordeling gaat het vooral om de theoretische vraag 
wat kan en mag. De gemeente zelf dient dit advies in haar eindoordeel te betrekken. Als dan blijkt 
dat het feitelijke gebruik afwijkt van wat kan en mag dient de gemeente vervolgens af te wegen of 
en hoe ze hiertegen zal gaan optreden. 
 

4. Klopt de veronderstelling dat op 27 oktober 2015 sprake is van een fatale termijn en indien 
geen beslissing is genomen op het revisie verzoek de vergunning “in rechte” is verleend? 
Antwoord:  
Nee. Uitgaande van de wettelijke termijnen, en als de gemeente niet tijdig zou beslissen, zou op 
24 november de vergunning van rechtswege kunnen worden verleend.  Bij brief van 8 september 
2015 is om aanvullende gegevens gevraagd. De beslistermijn is daardoor onderbroken met vier 
weken. Deze schuift dus 4 weken op. 
Echter, op 8 oktober 2015 is de op 21 juli 2015 ingediende aanvraag namens de aanvrager 
ingetrokken. Een van rechtswege verleende vergunning is dan sowieso niet meer aan de orde. 
 

5. Waarom is de gemeenteraad hierover niet geïnformeerd, aangezien er een direct verband 
bestaat met de behandeling van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord in de 
commissie Ruimtelijke Ordening vanaf september 2015? 
Antwoord:  
Tot op heden is niet bekend of wij überhaupt wel medewerking kunnen verlenen. Eerst zal in 
algemene zin die vraag beantwoord moeten worden. Overigens is het ook niet gezegd dat een 
aanvraag, welke aanvraag ook, een direct verband heeft met een dergelijke wijziging of 
behandeling van een bestemmingsplan. Dat kan pas na ontvangst en beoordeling van die 
aanvraag bepaald worden. 
 

6. Wat gaat het college doen om er voor te zorgen dat deze fatale termijn niet leidt tot 
verlening van de vergunning “in rechte”? 
Antwoord: Zie antwoord bij 4. 
 

7. Is het college voornemens de wellness/bed&breakfast schuur de bestemming agrarische 
opslag te laten behouden, zodat belanghebbende niet automatisch recht heeft op de 
weideschuur, waarover de gemeenteraad nog een besluit moet nemen na 27 oktober 2015? 
Antwoord:  
Op 8 oktober 2015 is een nieuwe op het eerste gezicht meer volledige aanvraag ingediend. Vanaf 
die datum loopt dus opnieuw de wettelijke termijn. Deze aanvraag wordt momenteel inhoudelijk 
beoordeeld. Nog niet bekend is of deze gevraagde vergunning straks verleend kan of gaat 
worden. 
 

8. Is het college met ons van mening dat de aanvrager van de vergunning zich destijds 
schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrifte gezien de publicatie op zijn website?  
Antwoord: Zie antwoord bij 2. 
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9. Welke actie heeft of gaat het college ondernemen tegen het bedrijf dat de vergunning op 

valselijke gronden heeft aangevraagd? 
Antwoord: Zie antwoord bij 2. 
 

10. Is het juist dat ditzelfde bedrijf door de gemeente Stichtse Vecht wordt ingehuurd voor 
externe dienstverlening? 
Antwoord:  
De gemachtigde (het bedrijf) van de aanvrager wordt door de gemeente SV ingehuurd voor de 
beoordeling van statische berekeningen. Dat gebeurt op basis van een al enkele jaren lopende 
afspraak. Binnen de afspraken mag het bedrijf ook als adviseur van en namens aanvragers 
optreden en diensten verrichten. Uiteraard is de afspraak dat in die gevallen, waarin dat zo is, het 
bedrijf dit tijdig aangeeft. De gemeente maakt voor de betreffende beoordeling en advisering in die 
situaties gebruik van een ander bureau. Deze afspraak loopt al geruime tijd goed. 
 

11. Is het juist dat ditzelfde bedrijf namens een andere initiatiefnemer betrokken is bij de 
ontwikkeling van het bedrijventerrein De Werf? 
Antwoord:  
De aanvrager is voornemens grond te verkopen aan de ontwikkelaar. 
 
 
 
 

12. Is het college met ons van mening dat in het kader van vertrouwen en integriteit, 
gemeentelijke samenwerking met dit bedrijf niet langer een optie behoort te zijn? 
Antwoord:  
Van belang is of de zakelijke afspraken kwantitatief en kwalitatief goed worden uitgevoerd. En de 
afspraken omtrent dienstverlening aan klanten en aanvragers goed worden nageleefd. Volgens 
ons is dat het geval. 

 
 
Vraag 30 oktober 2015 
13. Kan de wethouder  uitleggen waarom de indiener van de aanvraag, op advies van een 

medewerker van de gemeente Stichtse Vecht, de vergunningsaanvraag van juli 2015 heeft 
ingetrokken en op 8 oktober 2015 een nieuwe aanvraag heeft ingediend? 
Antwoord:  
De eerste aanvraag betrof een aanvraag revisievergunning voor het realiseren van een wellness/ 
B&B. Echter voor het wijzigen van de functie en gedane aanpassingen aan de schuur had men 
een aanvraag omgevingsvergunning in moeten dienen. Om deze reden is de indiener geadviseerd 
om de aanvraag revisievergunning in te trekken en hiervoor een nieuwe aanvraag 
omgevingsvergunning in te dienen. 
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