
INSPREEKREACTIE BIJ AGENDAPUNT 4  WERKSESSIE D.D. 10 SEPTEMBER 2014 Mw.mr. J.H. 

HARTMAN NAMENS D.P NAGEL, NAGEL DEMONTAGE EN RECYCLING 

Namens mw. D.P. Nagel wil ik graag gebruik maken van de gelegenheid om bij dit agendapunt 

opmerkingen te maken.   

Nagel verzoekt u concreet om deze (toekomst) visie  en in het bijzonder de voorkeursvariant niet 

vast te stellen en eerst nader onderzoek te doen naar de ruimtelijke en financiële onderbouwing 

van deze (toekomst) visie en voordat eventuele besluitvorming plaatsvindt door eerst goed naar 

de omwonenden en belanghebbenden te luisteren, hen te informeren en bij de besluitvorming te 

betrekken. In deze visie wordt het belang van twee individuele eigenaren gesteld boven de 

belangen en bestaande rechten van vele bedrijven (waaronder het bedrijf van mw. Nagel) op een 

bedrijventerrein waarop deze bedrijven thuishoren.  Het algemeen belang van deze ontwikkeling is 

onzichtbaar en ondergeschikt gemaakt aan het belang van twee individuele eigenaren. Nagel 

begrijpt daar niets van en vindt dit onjuist. 

Als Nagel zou moeten kiezen voor één van de varianten, dan kiest zij voor variant 1, omdat de door 

haar opgebouwde rechten daarin worden geborgd. Dat is in de andere varianten in het geheel niet 

het geval.  

Zoals gezegd is mw. Nagel van mening dat de aan u voorgelegde visie niet rijp is voor besluitvorming. 

Ter onderbouwing voert Nagel de volgende argumenten aan: 

1. Slechte en feitelijke onjuiste onderbouwing 

 

Het huidige voorstel is niet rijp voor besluitvorming door de Raad. Naar haar mening is een visie 

een document dat niet van bovenaf zou moeten worden opgelegd, maar waarbij de totale 

omgeving actief wordt betrokken. Dit geldt met name voor toekomstvisies zoals de onderhavige 

visie die nu voor ligt. De vraag is dus of deze visie breed wordt gedragen; mw. Nagel is van 

mening dat dit niet het geval is, zij kan hierover niets terugvinden in de visie. Verder is de visie 

slecht onderbouwd, het is een geheel van allerlei niet door onderzoek onderbouwde onjuiste en 

gekleurde aannamen. Zo wordt zonder motivering gesteld dat het bedrijventerrein verpauperd 

en verrommeld zou zijn, hetgeen uit niets blijkt. Dat er kennelijk op dit bedrijventerrein bedrijven 

functioneren, lijkt in het rapport niet van belang te zijn. Er wordt teveel gefocust op negatieve 

aspecten, terwijl de onderzoekers (SAB) het aspect van de belangen en rechten van de op het 

terrein aanwezige bedrijven en de meerwaarde van een solitair en klein bedrijventerrein ook in 

positieve zin hadden kunnen beschouwen aangezien de gemeente Stichtse Vecht niet grossiert in 

(met name kleine) bedrijventerreinen. Dit aspect komt met name bij de algemene afwegingen en 

de beschrijving van het betreffende gebied in zijn geheel niet aan de orde, terwijl dat volgens 

mw. Nagel wel had gemoeten. 

 

2. Wat is het werkelijke doel van de visie? 

 

De tweede opmerking betreft het doel van de visie. Wie het raadsvoorstel zelf goed leest, zal zien dat 

deze visie is ontwikkeld met het enige oogmerk als onderbouwing te dienen teneinde mogelijk een 

omgevingsvergunning te verlenen aan de eigenaren van Vreelandseweg 6 en 6a te Nigtevecht. Uit de 

visie blijkt namelijk dat de ontwikkeling van het Vechtoeverterrein almede een nieuw 

bestemmingsplan niet zeker zijn.   

 

 



Uw Raad zou zich dus moeten afvragen waarom deze visie eigenlijk wordt voorgedragen en wat de 

werkelijke bedoeling ervan is. Mw. Nagel wil uw Raad erop wijzen dat vaststelling van de 

voorkeursvariant leidt tot strijd met het beginsel van détournement de pouvoir: uw Raad dient haar 

bevoegdheid om een visie vast te stellen, op een juiste juist te gebruiken en mag deze niet voor een 

ander doel gebruiken dan bedoeld is. De Raad dient haar bevoegdheid te gebruiken teneinde een 

nieuw bestemmingsplan voor te bereiden. De bevoegdheid om een ruimtelijke visie met een 

voorkeursvariant vast te stellen mag naar de mening van mw. Nagel niet worden gebruikt met het 

enige werkelijke doel en oogmerk om eventueel als nadere onderbouwing te dienen van een 

omgevingsvergunning voor het toestaan van een woondoeleindenbestemming voor de percelen 

Vreelandseweg 6/6a, waarvan de verlening in het geheel niet zeker is. Uw Raad is niet bevoegd om 

een omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij moet overigens ook nog worden aangetekend dat het 

college van B en W van plan is de aanvraag van de dames Brouwer en Griffioen te weigeren; dit 

voornemen is schriftelijk en uitgebreid door het college onderbouwd.  

 

3. Er is geen sprake van een “cultuurhistorisch waardevol monument”. 

 

Het draait dus allemaal om de voormalige boerderij Vreelandseweg 6/6a. Dit is volgens de visie een  

“cultuurhistorisch waardevol monument”. Dit is onjuist en totaal niet onderbouwd. 

Bovendien wordt dit zogenaamde “monument” door de huidige gebruikers helemaal niet goed 

onderhouden: men heeft de boerderij zonder vergunning intern verbouwd en met heeft de oude 

hooiberg zonder toestemming gesloopt. Kort gezegd heeft het pand geen enkele cultuurhistorische 

dan wel monumentale waarde. De eigenaren van Vreelandseweg 6/6a roepen dit weliswaar elke 

keer, maar hebben hun stellingen nooit met feiten onderbouwd. Het toekennen van een 

woonbestemming op Vreelandseweg 6/6a zal derhalve weldegelijk precedentwerking tot gevolg 

hebben. 

 

4. Een gedegen financiële en ruimtelijke onderbouwing ontbreekt. 

  

Tenslotte ontbreekt een gedegen financiële en ruimtelijke onderbouwing van de visie inclusief een 

risicoanalyse binnen de visie en de daarin genoemde varianten. Ten eerste worden geen concrete 

bedragen genoemd. Men verwacht grote planschadeclaims, maar een analyse en een onderbouwde 

haalbaarheidsstudie ontbreken.  Als uw Raad deze visie vaststelt, dan wordt eerst een visie 

vastgesteld en wordt daarna bekeken wat de gevolgen van het vaststellen van de visie de gemeente 

gaat kosten. Bovendien maakt uw Raad zich binnen de voorkeursvariant afhankelijk van een derde 

(Vechtoevers) terwijl in het geheel niet zeker is of dit doorgaat. 

Conclusie: Leden van de gemeenteraad bezint eer u begint en wees verstandig: Stel deze visie en 

met name de voorkeursvariant in het bijzonder niet vast.  Mw. Nagel verzoekt uw Raad om eerst 

onderzoek doen naar de haalbaarheid  en het feitelijke draagvlak van de verschillende varianten 

en met name de (financiële en ruimtelijke) gevolgen van deze (toekomst) visie in het algemeen en 

alle varianten in het bijzonder, zodat u een weloverwogen afweging van alle bij deze visie 

betrokken belangen kunt maken, juist in het kader van het algemeen belang en een goede 

ruimtelijke ordening. 

Namens mw. D.P. Nagel, 

Mw.mr. J.H. Hartman 


