
Verzonden: zaterdag 6 april 2019 14:36 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: Informatieve commissie Hazeslinger 16 april a.s. 
 
Geachte Griffie. 
 
Het verzoek om bijgaand bericht te delen met raad- en commissieleden. 
 
In 2014 heeft de vorige gemeenteraad aan het College opdracht gegeven om kwalitatief te 
onderzoeken of welke  plannen rondom de Hazeslinger mogelijk waren . Deze 3 Quikscans hebben tot 
februari 2016 geleid tot een definitieve scan met 4 opties , waarbij 1 optie niet financieel is uitgewerkt . 
Echter heeft het College besloten om deze 3 Quickscans en ook alle  bijbehorende stukken tot 
geheime stukken te verklaren voor burger als ook voor de raadsleden. In 2016 heb ik als raadslid nog 
verzocht om inzage in deze stukken, echter geen antwoord tot op heden hierop gehad. 
 
Graag zou ik van u willen weten of deze geheimverklaring van het vorige College in 2016, maar ook 
de geheimverklaring van stukken door het huidige College in 2018 met betrekking tot de 
Hazeslinger  rechtmatig  zijn conform de Gemeentewet. 
 
Daarnaast het verzoek tot het toevoegen van volgende stukken ten behoeve van burgers, 
belanghebbenden en raad-en commissieleden aan deze informatieve commissie Hazeslinger 16 april 
a.s. 
 
A 
In 2018 heb ik als burger een WOB verzoek gedaan over openbaarheid van stukken met betrekking 
van de Aldi plannen en de 3 quickscans, bij een besluit van het College van 18-12-2018 zijn deze 3 
Scans deels openbaar verklaard en heb ik deze enige weken geleden voor de zitting van commissie 
bezwaarschriften 27 maart  uiteindelijk mogen ontvangen. Ik verzoek u om deze stukken  van de 3 
scans op de vragen bij het College en toe te voegen aan de stukken bij de informatie van de 16e april, 
en dat dit als openbaar stuk is te lezen voor iedereen 
 
B. 
Op 28 juni 2010 heeft de toenmalige gemeenteraad van Breukelen unaniem een raadsbesluit 
genomen over  het aanvaarden van plandocument Hazeslinger, echter bleek dat dit document niet 
was toegevoegd aan het raadsbesluit in het archief , hoewel gewaarmerkt  als behorend bij het 
raadsbesluit.  Wel is via de website :archief van de voormalige gemeente Breukelen, het raadsbesluit 
en de uitgebreide toelichting te lezen als opmaat naar het beloofde bestemmingsplan Hazeslinger 
voor 2012 . Dit echter nooit in Stichtse Vecht afgehandeld en op de plank blijven liggen tot aan 2014. 
Recent is plandocument Hazeslinger  wel op tafel gekomen op mijn verzoek, en blijkt dat dit een 
essentieel stuk is wat eigenlijk bij het onderzoek uit 2015/2016 in opdracht van het College, als basis 
stuk zou hebben moeten dienen, net zoals als de Structuurvisie februari 2010 voor het gehele 
centrum. Dit verzuim heeft nu mogelijk  grote gevolgen in de toekomstvisie met betrekking tot potentie 
Hazeslinger door dit niet mee te nemen. 
 
Ik verzoek u om het plandocument Hazeslinger als nog toe te voegen aan de stukken , en ook het 
betreffende raadsbesluit en de toelichting  van 28-6-2010 voor de informatieve avond zodat dit als 
openbaar stuk is  te lezen voor iedereen. 
 
 
Ik verneem graag  als dit niet lukt op deze binnen de termijn toe te voegen. 
Mvgr 
Dik van ’t Hof 
 


