
Van: Ralovic, Stefan <Stefan.Ralovic@stichtsevecht.nl>  
Verzonden: dinsdag 11 mei 2021 11:44 
Aan: 'onno@lokaalliberaal.nl' <onno@lokaalliberaal.nl> 
Onderwerp: Beantwoording technische vragen 
 
Geachte heer Tijdgat,  
 
In navolging op uw technische vragen met betrekking tot de verklaring van geen bedenkingen Mijndensedijk 53, 
bericht ik u als volgt. 
 
Vraag 1  
Kan dit proces van aanvragen en weer te elfder ure intrekken van het aanvragen omgevingsvergunningen 
oneindig lang doorgaan? 
In beginsel staat het een indiener van een aanvraag te allen tijde vrij om de aanvraag in te trekken. Dat brengt 
logischerwijs met zich mee dat er geen aanvraag meer is waarop het bevoegd gezag kan/moet beslissen. Een 
dergelijke intrekking hoeft niet altijd consequenties voor een handhavingstraject te hebben. In dit geval maakt de 
intrekking het reeds in gang gezette handhavingstraject niet anders. Dat spoor blijft doorlopen. 
 
Vraag 2 
Op welke manier kan het, in dit geval schijnbaar oneigenlijk gebruik, van het recht worden tegengegaan? 
Van oneigenlijk gebruik van het recht is ons niet gebleken. Van de juridisch adviseur van initiatiefnemers zijn wij op 10 
mei jl. per e-mail op de hoogte gebracht van de beweegredenen achter de gedeeltelijke intrekking. Wij hebben 
begrepen dat de paardenstal in overeenstemming zal worden gebracht met de vergunning uit 2007, de longeercirkel 
zal worden aangepast zodat deze voldoet aan de regels voor vergunningvrij bouwen en de paardenspringweide zal 
worden verwijderd. Voor wat betreft het gebruik van de hooiberg is aangegeven dat dit zal worden beperkt tot de 
opslag van hooi. Wij zullen op voorgaande toezien en indien nodig handhavend optreden.  
 
Vraag 3 
Wat is nu de volgende stap vanuit de gemeente en op welke termijn is deze te verwachten? Of is de 
initiatiefnemer nu aan zet? 
Paardenstal 
De gemeente heeft een last onder dwangsom opgelegd en treedt derhalve handhavend op. Deze procedure loopt 
nog. Zeer recent hebben initiatiefnemers een beroepsprocedure gestart. Ter gelegenheid daarvan is de 
begunstigingstermijn waarbinnen de overtreding ongedaan kan worden gemaakt zonder dat dwangsommen worden 
verbeurd, verlengd tot zes weken na de uitspraak van de rechtbank.  

Longeercirkel en paardenspringweide 
Ook hiertegen wordt momenteel handhavend opgetreden door middel van een last onder dwangsom. Daartegen is 
beroep ingediend en we zijn nog steeds in afwachting van de uitspraak de rechtbank. De begunstigingstermijn is 
verlengd tot zes weken na de uitspraak van de rechtbank.  
 
Hooiberg 
Wij gaan een controle uitvoeren met betrekking tot de hooiberg en indien nodig handhavend optreden. Tijdens deze 
controle kan ook worden toegezien op de wijziging van de longeercirkel en het verwijderen van de 
paardenspringweide.  
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
mr. S. (Stefan) Ralović 
Jurist Omgevingskwaliteit 
 

 
 

 stefan.ralovic@stichtsevecht.nl 
T 0346 25 44 19  
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 

Nu abonneren op onze nieuwsbrief  
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