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Geachte heer R. Roos,

Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen 
gesteld over ingekomen stuk B -11 april 2019 m.b.t. de Hazeslinger.

Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald.

Vraag 1
Wat is de oorzaak dat bovenomschreven ontwikkeling niet is betrokken bij de recente 
ontwikkelvarianten Hazeslinger?

Antwoord 1
Het bureau wat destijds het ontwikkelkader voor de Hazeslinger heeft opgesteld, heeft ook het 
vooroverlegplan van belanghebbende in 2016 beoordeeld. Dit vooroverlegplan is 
stedenbouwkundig niet goed gekeurd. Aan belanghebbende is al in 2016 aangegeven zijn plan 
aan te passen. Dit is tot op heden niet gebeurd.

Vraag 2
Is het College bereidt alsnog met belanghebbende in overleg te treden over de bedoelde bouw 
van 12 appartementen?

Antwoord 2
De gemeente heeft zowel ambtelijk als bestuurlijk meerdere gesprekken gevoerd met 
belanghebbende. Belanghebbende heeft vanaf 2016 de tijd gehad zijn vooroverlegplan aan te 
passen. In maart 2019 heeft de burgemeester dit nogmaals bij belanghebbende kenbaar gemaakt. 
Tot op heden is hier geen gehoor aan gegeven. Het College heeft daarom geen aanleiding 
opnieuw in overleg te treden over de bedoelde bouw.

Vraag 3
Over de conclusies van deze gesprekken de Raad te informeren voordat de besluitvorming over 
de ontwikkelvariant Hazeslinger in besluitvorming komt?
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Antwoord 3
Zie het voorgaande antwoord. Als belanghebbende het plan niet stedenbouwkundig aanpast, volgt 
er geen nieuw overleg.

Met vriendelijke groet,

Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit.

^^fiPJan Leunenbérg 
PrograipmSmanager Fysiek Domein
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