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Inspreken 4 april 2017 

Geachte leden van het college van burgemeester en wethouders 
Geachte leden van de Raad 

Afgelopen tijd heb ik u geïnformeerd over hetgeen zich afspeelde 
rond het bestemmingsplan Garsten Noord.   
Ik maakte en maak mij nog steeds zorgen over de voortgang van dit 
plan. Afgelopen donderdag las ik bij toeval het Raadsvoorstel 
(agendapunt 17) Ik citeer “Kosten en schuldentoelichting 
Vreelandseweg 6a Nigtevecht”,. In de samenvatting wordt 
geschreven: ik citeer opnieuw “Zoals bekend hebben wij een 
bestemmingsplan in procedure gebracht voor de percelen 
Vreelandseweg 6/6a te Nigtevecht.”  

Ik wil u hier uitdrukkelijk wijzen op het feit dat het hier een wijziging 
bestemmingsplan Garsten-Noord betreft. Het oude thans nog 
vigerende bestemmingsplan dateert uit 1982. Met de herziening is de 
Gemeente al sinds 1999 bezig. Toen is in het Provinciaal Streekplan 
de bestemming wonen opgenomen.  En in 2004 heeft de 
Gemeenteraad haar visie gegeven: wonen met bedrijvigheid en 
indien bedrijven niet meewerken dan alleen wonen. In 2013 kwam 
de herziening opnieuw in beeld. 

En nu ligt er een concept bestemmingsplan ter bekrachtiging door u, 
Gemeenteraad, waarin voor Vreelandseweg 6 en 6a een 
woonbestemming is opgenomen.  

In het Raadsvoorstel wordt echter gewezen op de wens van de koper, 
de heer Tasseron, eigenaar van de belendende Betonfabriek, voor 
een bedrijfsbestemming van 6a. Ik citeer “Kanttekening onder punt 2:  
“De koper heeft de intentie om het pand overeenkomstig de 
bedrijfsbestemming te gaan gebruiken. Dit is niet in lijn met de door 
uw raad vastgestelde visie voor Garsten-noord en het ter  inzage 
gelegde bestemmingsplan, maar het onderhavige voorstel geeft wel 
uitzicht op een definitieve beslechting van de problematiek. “ 
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Dit roept veel vragen bij mij op: 

Hoe denkt de wethouder met dit voorstel voor afwijking van het  
concept-bestemmingsplan  de problematiek rond Garsten Noord op 
te lossen?  

Welke toezeggingen zijn gedaan aan de koper, de belendende 
Betonfabriek? 

Welke toezeggingen zijn gedaan aan de belendende Oudijzerhandel 
Nagel, die een zienswijze van 160 bladzijden heeft ingediend, om 
deze problematiek te beslechten. Zijn er toezeggingen gedaan de 
zienswijze in te trekken?  

Wat zijn de juridische, financiële en maatschappelijke consequenties 
voor het voorhuis Vreelandseweg 6 bij het voorstel het achterhuis 
(6a) een bedrijfsbestemming te geven? Deze vragen heb ik nu ook 
voorgelegd aan een advocaat, omdat dit voorstel voor mij wel erg 
veel onzekerheden oproept.  

En dan: wat zijn de juridische, financiële en maatschappelijke 
gevolgen voor de 13 woningen aan de Korte Velterslaan, 
Vreelandseweg nr. 2 en 4 en aan de Vechtkant nr. 15 en de overige te 
bouwen woningen aan deze zijde van de weg? 
Dit zijn allen belanghebbenden!!!!!  

Ik krijg de indruk dat op dit moment uitsluitend gekeken wordt naar 
een geschil tussen bewoners van nr. 4  en 6a en de belangen van de 
bovengenoemde bedrijven. 

Dit raadsvoorstel gaat regelrecht in tegen de opdracht van de Raad 
aan het college: wonen met bedrijvigheid met transitie naar wonen.  

Ik kan mij niet voorstellen dat u, leden van het college en de Raad, 
kiest voor de beslechting van één onderdeel in Garsten Noord. 
Ik wil u van harte uitnodigen te kiezen voor àlle bewoners en 
toekomstige bewoners van héél Garsten Noord en op zeer korte 
termijn het bestemmingsplan te bekrachtigen. 
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Van G. Griffioen <G. Griffioen>

Aan

Informatie, Gemeente Stichtse Vecht <Informatie, Gemeente Stichtse Vecht>; femkegoedendorp@hotmail.com
<femkegoedendorp@hotmail.com>; frank.masteling@planet.nl <frank.masteling@planet.nl>;
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renie.vis@planet.nl <renie.vis@planet.nl>; Druppers, Ron <Druppers, Ron>; 'Maarten Van Dijk' <'Maarten Van
Dijk'>; a.gemke@planet.nl <a.gemke@planet.nl>; ikeroetman@gmail.com <ikeroetman@gmail.com>; 'mieke hoek'
<'mieke hoek'>; dik.hof@planet.nl <dik.hof@planet.nl>
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Geacht gemeenteraadslid,  

 

Vandaag heb ik bijgevoegde documenten online gevonden op de website van Stichtse Vecht via de onderstaande
links:

 

https://stichtsevecht.raadsinformatie.nl/document/5156481/1/rbs_compensatie_Vreelandseweg_6A_Nigtevecht

https://stichtsevecht.raadsinformatie.nl/document/5156480/1/rvs_compensatie_Vreelandseweg_6A_Nigtevecht

 

Ook heb ik de geluidsopname beluisterd van de openbare informatieve commissievergadering van d.d. 28 maart
waar gesproken werd over de hoogte van de compensatie (optie A of optie B).

Ik ben erg blij voor mijn buurvrouw mevrouw Brouwer dat zij zonder financiële kleerscheuren haar woning kan
verkopen.

 

Zoals de gemeenteraad in haar visie voor Garsten Noord heeft vastgesteld, en dat in het
ontwerpbestemmingsplan haar beslag heeft gekregen, ga ik er vanuit dat er voor zowel Vreelandseweg 6 als 6a in
een woonbestemming wordt voorzien.

Echter, in het document  “rvs_compensatie_Vreelandseweg_6A_Nigtevecht.pdf” op pagina 2 staat het volgende:

 

‘Kanttekeningen

Lid 2. Door koper gewenste bestemming is niet in lijn met visie Garsten-noord.

De koper heeft de intentie om het pand overeenkomstig de bedrijfsbestemming te gaan gebruiken.

Dit is niet in lijn met de door uw raad vastgestelde visie voor Garsten-noord en het ter inzage gelegde

https://stichtsevecht.raadsinformatie.nl/document/5156481/1/rbs_compensatie_Vreelandseweg_6A_Nigtevecht
https://stichtsevecht.raadsinformatie.nl/document/5156480/1/rvs_compensatie_Vreelandseweg_6A_Nigtevecht
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bestemmingsplan, maar het onderhavige voorstel geeft wel uitzicht op een definitieve beslechting van de
problematiek.‘ 

 

De zinsnede “Dit is niet in lijn met de door uw raad vastgestelde visie voor Garsten-noord” baart mij grote zorgen.
Mijn woonsituatie verslechtert als de woning 6a een bedrijfsbestemming krijgt.

In het slechtste geval kan dit zelfs betekenen dat er op mijn woning ook geen woonbestemming mogelijk is,
omdat wonen en bedrijvigheid zich niet tot elkaar verhouden.

 

In het licht van mijn eerdere aan u gezonden emails zult u begrijpen dat ik nogmaals wil benadrukken dat ik, na
ruim 17 jaar, graag een woonbestemming op mijn huis wil om te kunnen blijven wonen in een “woonbare
omgeving”. En dat lijkt nu door één paragraaf in een Raadsvoorstel ongedaan te worden gemaakt, ondanks de
intentie van de gemeenteraad om het bestemmingsplan na zorgvuldige voorbereiding te realiseren.

 

Tijdens de raadsvergadering van 4 april zal ik gebruik maken van het spreekrecht als inwoner van Stichtse Vecht
om mijn zorg toe te lichten.

 

Mocht u hierover op voorhand met mij willen spreken kunt u mij bereiken via

02 94 25 19 44

06 38 23 00 46

 

Met vriendelijke groet,

 

Gemma Griffioen-Bakker

Vreelandseweg 6

1393 PG Nigtevecht
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