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Onderwerp: 

Houtdijk 17 te Kamerik , niet publiceren vergunning 

Kennisnemen van: 

Reactie op het niet publiceren 

Inleiding: 

Op 9 februari 2011 is een omgevingsvergunning verleend voor de activiteiten slopen en bouwen op 
het perceel Houtdijk 17 te Kamerik. De verleende vergunning is niet gepubliceerd in de Woerdense 
Courant en de website van deze gemeente. Hierover heeft de heer Kuiper, namens de Stichting Hugo 
Kotestein een inspraakreactie gegeven in de commissie Ruimte van 12 mei 2011. 

Kernboodschap: 

De verantwoordelijke vergunningverlener heeft per abuis de collega die belast is met publicatie van 
besluiten niet op de hoogte gebracht van deze verleende vergunning. Van enige opzet is geen sprake, 
maar van een menselijke fout. 

Er is telefonisch contact gemaakt met de heer Kuiper van de Stichting Hugo Kotestein. De heer Kuiper 
begrijpt dat er sprake is van een menselijke fout, maar benadrukt, dat met name bij zijn achterban het 
gevoel leeft dat publicatie opzettelijk achterwege is gelaten. De brief die de stichting in dit kader heeft 
gestuurd aan de gemeenteraad, behoeft volgens de heer Kuiper niet als bezwaar te worden 
aangemerkt, aangezien het gebouw al is gesloopt. De stichting wil ook geen bezwaar maken tegen de 
activiteit bouwen. 

Vervolg: 

De stichting wil in voorkomende gevallen juridische procedures vermijden, gelet op het tijdsbeslag en 
de kosten en om die reden graag in een vroeg stadium in besluitvormingsprocessen worden 
betrokken. Van dat aanbod maken we graag gebruik. Zo zal bij een vergelijkbare 
vergunningsaanvraag voor het pand Rondweg 17 in Kamerik de Stichting betrokken worden. 

Voor wat betreft het niet publiceren betreuren wij dat dit heeft kunnen gebeuren en zullen er dan ook 
alles aan doen om herhaling te voorkomen. 
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