
	  
	  
	  
	  
	  
Verzoek	  tot	  interpellatie	  raad	  16	  december	  2014	  	  
	  	  	  
	  
Op	  23	  juni	  werd	  ik	  als	  nieuw	  raadslid	  voor	  het	  eerst	  echt	  geconfronteerd	  met	  de	  problematiek	  
rondom	  de	  boerderij	  Welgelegen	  in	  Nigtevecht.	  
Een	  erfenis	  uit	  het	  verleden	  die	  met	  spoed	  een	  oplossing	  nodig	  had.	  	  
Maar	  met	  de	  overtuiging	  waarmee	  het	  gebracht	  werd,	  ging	  ik	  er	  vanuit	  dat	  een	  oplossing	  nabij	  
was.	  	  Het	  had	  lang	  geduurd,	  maar	  nu	  was	  er	  daadkracht.	  	  
En	  ik	  ben	  me	  er	  van	  bewust	  dat	  de	  keuze	  die	  gemaakt	  zou	  moeten	  worden	  niet	  eenvoudig	  was,	  
omdat	  het	  zo	  veel	  omvattend	  was,	  maar	  er	  moest	  een	  oplossing	  komen	  die	  een	  einde	  zou	  maken	  
aan	  dit	  langslepende	  verhaal.	  	  
	  
Ik	  ben	  me	  gaan	  verdiepen	  in	  deze	  casus,	  alvorens	  de	  visie	  voor	  het	  Landelijk	  gebied	  Noord	  op	  
tafel	  lag.	  Met	  de	  voorgeschotelde	  keuzes	  kon	  de	  raad	  aan	  de	  slag,	  en	  was	  er	  zicht	  op	  een	  
bestemmingsplan	  wat	  jarenlang	  in	  de	  kast	  was	  blijven	  liggen.	  	  	  
Op	  30	  september	  koos	  de	  raad	  voor	  scenario	  drie	  waarbij	  wonen	  en	  werken	  in	  dit	  gebied	  
mogelijk	  zijn.	  Daarnaast	  werd	  gezocht	  naar	  een	  persoonlijke	  oplossing	  voor	  de	  bewoners	  van	  
Boerderij	  Welgelegen.	  Mevrouw	  Griffioen-‐	  Bakker	  en	  Mw.	  Brouwer	  en	  haar	  gezin.	  	  
	  
Echter	  nu,	  december	  2014	  geven	  de	  bewoners	  aan	  een	  impasse	  geraakt	  te	  zijn,	  en	  geven	  de	  zij	  
aan	  steeds	  verder	  in	  de	  modder	  te	  zakken,	  	  en	  lijkt	  een	  oplossing	  ver	  weg.	  
	  
Lokaal	  Liberaal	  zou	  graag	  willen	  weten	  wat	  de	  huidige	  situatie	  op	  dit	  moment	  is?	  
	  	  
Wij	  hebben	  naar	  aanleiding	  van	  de	  gesprekken	  met	  de	  betrokkenen	  een	  aantal	  vragen:	  	  
	  

1. Lokaal	  Liberaal	  begrepen	  heeft	  dat	  de	  wethouder	  niet	  langer	  van	  plan	  is	  om	  zich	  actief	  in	  
te	  zetten	  voor	  eerder	  het	  eerder	  genoemde	  uitkoopscenario?	  	  Is	  dit	  juist?	  
Zo	  ja,	  wat	  is	  de	  reden	  dat	  het	  college	  niet	  meer	  mee	  wil	  werken	  aan	  dit	  scenario?	  
	  
(Uitkoopscenario	  :	  boerderij	  verkopen,	  bestemming	  ongewijzigd,	  compensatie	  door	  
gemeente.	  Een	  snelle	  en	  pragmatische	  oplossing	  waar	  de	  bewoners	  graag	  aan	  mee	  willen	  
werken)	  
	  

2. Is	  onze	  informatie	  juist	  dat	  er	  een	  planschade	  overeenkomst	  getekend	  moet	  worden	  
door	  de	  bewoners?	  	  
	  

3. Klopt	  het	  dat	  met	  deze	  planschade	  overeenkomst	  geen	  compensatie	  vanuit	  de	  gemeente	  
meer	  zal	  volgen?	  	  Of	  is	  hier	  een	  raadsuitspraak	  voor	  nodig?	  	  
Zo	  ja,	  is	  het	  dan	  de	  bedoeling	  dat	  wij	  deze	  zelf	  agenderen?	  	  
	  
	  

	  
Namens	  de	  fractie	  van	  Lokaal	  Liberaal	  	  
	  
Suzanne	  Kox	  	   	   	   	   	   	   	   Maarssen,	  16	  december	  2014	  
	  


