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Geachte volksvertegenwoordigers,
Middels deze brief wil ik u op de hoogte stellen van de absurde gang van zaken rondom het doen
van een bouwaanvraag in uw gemeente.
De ervaringen die ik heb opgedaan bij het aanvragen van een bouwvergunning voor een tweede
woning in pand Hoofdweg 79 te Zegveld
gaan alle perken te buiten!
Het leek mij een goede zaak om mijn te grote woonboerderij te delen met mijn dochter en haar
gezin, door een tweede woonruimte te
creëren zodat ik daar mijn oude dag kan beleven met hulp van mijn dochter.
Tevens zou de huidige woning van mijn dochter daarbij vrijkomen.
Niet wetend wat mij te wachten stond heb ik een architect ingeschakeld voor het plan van een

2e woning en het vervangen van de beide
op -instorten- staande schuren.
Vooraf heb ik contact gehad met de monumentencommissie die direct akkoord was.
Na het indienen van de aanvraag bij de gemeente kwamen een absurde hoeveelheid eisen op
ons af, waarbij werd geëist dat wij zelf
onderzoeksbureautjes in moesten huren die de aanvraag moesten beoordelen.
In plaats dat de gemeenteambtenaren de zaak beoordelen (waar uiteindelijk ook legeskosten
voor betaald moeten worden) heb ik zelf
ongeveer € 11.000,- aan kosten gehad aan al deze bureautjes.
Dit gaat om:
A.Onderzoek onderbouwing bedrijven en milieuzone i.v.m. aanwezigheid van aannemersbedrijf
naast de woonboerderij, terwijl het voorhuis
al eeuwenlang gewoond wordt.
Kosten bureau € 1.400,-
B.Beoordeling of sloop bijgebouwen noodzakelijk is:
Terwijl beide gebouwen op instorten staan, wat ook vastgesteld is door de
monumentencommissie, wordt toch onnodig onderzoek geëist.
Kosten € 1.400,-
C.Constructie bijgebouwen:
Terwijl sondering aanwezig is van de renovatie van de woonboerderij in 2000 werden nieuwe
sonderingen geëist.
Kosten € 1.200,-
Terwijl er op ons initiatief voor de bijgebouwen gerekend is met trillingvrij heiwerk wordt er toch
een rapportage in hoeverre belendingen
last zouden ondervinden.
Kosten € 2.000,-
D.Constructie reeds aanwezige vloer met goedkeuring van de gemeente gemaakt in 2000 moest
opnieuw worden doorgerekend vanwege
nieuwe berekeningstechnieken.
Vloer was berekend op bedrijfsmatige opslag.
Kosten € 2.000,-
E. Milieurapport:
Terwijl er een 22 cm dikke betonvloer is in het pand wordt toch een milieurapport geëist rondom
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de boerderij.
Volgens ingehuurd bureau onnodig.
Kosten € 1.425,-
F.Ecologisch onderzoek:
Ondanks afwezigheid van enig dier of nest in de bijgebouwen wordt een ecologisch rapport
geëist.
Kosten € 1.500,-
Nadat het rapport was uitgebracht waarbij geen enkel spoor van aanwezigheid was
waargenomen, werd een aanvullende maandelijkse rapportage
geëist voor een heel seizoen.
Kosten € 11.000,-
Hiertegen heb ik bezwaren ingediend bij de provincie waarop ik geen enkele reactie heb
ontvangen.

Eindelijk na 2 ½ jaar is nu de bouwvergunning voor de 2e woning binnen.
De vergunningsaanvraag voor de beide op instorten staande bijgebouwen heb ik ingetrokken
omdat de absurde kosten van het aanvullende
ecologisch onderzoek mij de mogelijkheid ontneemt om dit plan te realiseren.
U begrijpt hopelijk dat één en ander veel ergernis heeft opgeleverd.
Ik dacht aan een positieve oplossing voor mijn privé-situatie en die van mijn dochter en haar
gezin, door extra woonruimte te creëren en
2 stuks bouwvallen te herbouwen; maar ik ben gestuit op een barrière van tegenwerking door de
overheid, wat 2 ½ jaar stress en wanhoop
heeft opgeleverd.
Ik heb de volgende conclusies getrokken uit wat ik heb meegemaakt:

De overheid stimuleert de bouwplannen niet meer probeert zoveel mogelijk barrières op
te werpen.
De uiteindelijke beoordeling van de plannen vindt niet plaats op het stadhuis door de
ambtenarij maar door diverse omgevingslokketten.
Die aan de hand van de door ons ingehuurde bureautjes een oordeel vormen.

Deze omgevingsloketten staan ver van de burgers af en hanteren alleen de regeltjes
zonder enige vorm van maatwerk.
Er wordt niet pragmatisch gekeken naar de bedoeling van de wet en regelgeving
waardoor absurde situaties ontstaan en die voor de
burger veel ergernis en kosten met zich meebrengen.
Maatwerk en de menselijke maat ontbreekt.
Het zou beter zijn als een bevoegd ambtenaar van de gemeente ter plekke een oordeel
velt over de situatie en vandaar uit zijn
conclusies trekt.
Maar een gesprek aan de balie en zeker niet ter plekke is niet meer mogelijk; alleen met
veel moeite een telefonisch contact.

Ik wil u als gemeentebestuur dringend verzoeken actie te ondernemen om de huidige gang van
zaken te veranderen.
Het lijkt nu of de gemeente een ontmoedigingsbeleid voert t.a.v. bouwplannen.
Ik heb veel mensen gesproken in de bouwwereld, aannemers en architecten die mijn ervaringen
onderschrijven.
Hierdoor worden, zoals te verwachten, projecten uitgevoerd zonder bouwvergunning omdat de
benadering van de overheid als onredelijk wordt ervaren.
Ook hoor ik wel geluiden om me heen dat burgers niet meer aan gemeenteraadsverkiezingen



deelnemen omdat we uiteindelijk toch genegeerd worden
door de dictatuur van de bureaucratie.
Die kant moet het toch niet op gemeentebestuurders!!!!!
Laat uw stem horen in de gemeenteraad en bespreek deze problematiek.
In deze tijd van woningnood moet de overheid stimuleren dat er gebouwd wordt, in plaats van 
het traineren en ophouden van bouwplannen met allerlei
onnodige regels en rapportages, die de plannenmakers alleen maar op kosten jagen.
Ik ga er vanuit dat u mijn noodkreet serieus neemt en verneem graag een reactie,
Met vriendelijke groet,
[naam]
[adres]

Bewoners [adres]
Fam. [naam]
Architecten:
[naam]
[naam]




