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Leanne Verbeek

Van: GUH-Griffie

Onderwerp: FW: Reactie raadsvoorstel 2019-124

Geacht College, Beste Fractievoorzitters, 

 

  

Betreft raadsvoorstel 2019-124; ’Uitgangspunten en voorbereiding gebiedsontwikkeling Trompplein 

en Breeschotenlaan, inclusief ontwikkeling MFA Maarn en Woningbouw' 

 

 

Via dit schrijven willen wij het College en de Raadsleden vragen om donderdag 27 juni aanstaande het 

eerste punt (“1. Instemmen met de gebiedsontwikkeling…….met de volgende voorwaarden") van 

de gevraagde beslissing in raadsvoorstel 2019-124 te schrappen, respectievelijk niet mee in te stemmen, 

totdat u als bestuurder bij de voorbereiding van het besluit de nodige kennis omtrent de relevante 

feiten en de af te wegen belangen bij de bewoners rondom Breeschotenlaan 26 hebt vergaard. 

  

Motivatie 

Omwonenden van de Breeschotenlaan 26 zijn op geen enkele wijze betrokken bij de voorbereiding van de 

plannen tot gebiedsontwikkeling ten behoeve van het realiseren van een Multifunctionele Accommodatie 

(MFA) op het Trompplein. Dat klinkt logisch, want wij zijn geen direct belanghebbenden rondom het 

Trompplein. Ook zijn wij geen direct belanghebbenden van de MFA en ook maken wij geen deel uit van de 

stuurgroep. Wij zijn belanghebbenden rondom Breeschotenlaan 26! Pas in een veel later stadium, namelijk 

op het moment dat op 1 mei jl. het persbericht is uitgegaan en het raadsvoorstel is gepubliceerd, zijn de 

omwonenden van de Breeschotenlaan 26 over de inhoud van het raadsvoorstel en de gebiedsontwikkeling 

op de hoogte gesteld. 

  

Er wordt geen invulling gegeven aan ons democratisch recht, door niet rechtstreeks bij het besluit 

betrokken belangen - van bewoners rondom Breeschotenlaan 26 - af te wegen (art 3:2 Awb). U als 

bestuursorgaan heeft bij de voorbereiding van een besluit niet de nodige kennis omtrent de relevante 

feiten en de af te wegen belangen vergaard. Omwonenden zijn alleen geïnformeerd en niet betrokken 

geworden. Kijkend naar de zakelijke inhoud van het raadsvoorstel en het voorgesteld besluit, dan houdt 

het College van de gemeente Utrechtse Heuvelrug zich niet aan artikel 3:2 van de Algemene wet 

bestuursrecht. Er worden namelijk al keuzes gemaakt waar de Raad om instemming wordt gevraagd, 

voor zaken die niet met omwonenden rondom Breeschotenlaan 26 zijn afgewogen. 

  

We zijn erg blij met de constatering in het amendement op het raadsbesluit, dat niet alle betrokken 

partijen de gelegenheid hebben gekregen om mee te praten en te denken over het plan. Zo denken wij 

daar ook over en pakken de handschoen graag op om mee te werken aan een gedragen plan……voor 

iedereen. 

  

  

Hoogachtend, 

 

 
________________________ 
 

 
Comité Bewonersbelangen Omgeving Breeschotenlaan i.o. 


