
 
 
Mail Rob Roos, zondag 16 december 2018, 11.39 uur: 
 
“Dag griffie, 
 
Willen jullie svp onderstaande technische vraag doorzenden? Het antwoord betrekken wij bij de raadsvergadering van as. dinsdag.  
 
Technische vraag: 
Het memo van het College inzake besluitvormingsproces College dd. 12 december geeft aanleiding tot de volgende vraag: 
Op hoeveel momenten is in de loop der tijd in het College het BP Zogwetering besproken en is bij die momenten de wethouder Van Dort aanwezig geweest 
en heeft zij deelgenomen, cq meegestemd over de besluitvorming?”  
 
 
Beantwoording vraag dhr. Roos: 
 
In aanvulling op de memo van 13 december aan de Raad, ontvangt u de volgende informatie: 
 
Hieronder treft u een overzicht aan van de collegebesluiten met betrekking tot het betreffende dossier.  
Van belang is te weten dat mevrouw Van Dort sinds 16 december 2015 lid is van het College van B&W.  
Met ingang van 26 april 2018 heeft zij RO in haar portefeuille (datum installatie college).  
 
In het college zijn de volgende besluiten genomen: 
 
 

Nr. Datum Besluitvormend of hamerstuk? Van Dort aanwezig? Besluit 
     
1 26-03-2013 Bespreekstuk Nee, nog geen 

wethouder 
College wijkt af van ambtelijk advies en volgt 
advies van de Adviescommissie 
bezwaarschriften. College verklaart het bezwaar 
gegrond. Gevolg is dat de omgevingsvergunning 
voor het bouwen van wagenloods op perceel 
Zogwetering 2 in Maarssen alsnog verleend 
wordt.  

2 21 maart 2017 Bespreekstuk Ja Advies over ontwerpbestemmingsplan Z wordt 
aangehouden.  

3 22 augustus 2017 Bespreekstuk Ja Advies over ontwerpbestemmingsplan Z wordt 
vastgesteld.  



4 15 mei 2018 Bespreekstuk Ja Advies om raad voor te stellen het 
ontwerpbestemmingsplan Z te wijzigen cf de 
Nota van beantwoording zienswijzen en het 
bestemmingsplan vast te stellen wordt 
ingetrokken.  

5 25 september 2018 Bespreekstuk Ja Wethouder Van Dort draagt het dossier 
Zogweteringlaan 2 over aan wethouder Klomps.  

6 16 oktober 
2018            

Bespreekstuk Ja In afwijking van het ambtelijke advies wordt 
besloten het ontwerpbestemmingsplan in te 
trekken. De ambtelijke organisatie wordt 
verzocht een analyse op te stellen over 
consistentie van beleid.  

7 30 oktober 
2018            

Bespreekstuk Ja Memo Analyse besluit bestemmingsplan Z wordt 
besproken. Conform het voorgestelde in de 
memo wordt besloten om de raad het voorstel 
voor te leggen om het bestemmingsplan Z niet 
vast te stellen.  

8 13 november 2018 Bespreekstuk Ja Advies wordt overgenomen om de Raad het 
voorstel voor te leggen om het bestemmingsplan 
Z niet vast te stellen met inachtneming van de 
zienswijzennota.  

     
 


