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Geachte
Ik heb uw brieven van 19 en 25 mei jl. gericht aan de Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten en Commissaris
van de Koning gelezen waarin u uw verontrusting uitspreekt over een mogelijke plannen in of nabij uw
woonomgeving. Als verantwoordelijk portefeuillehouder beantwoord ik hierbij de betreffende brieven.
Het gaat in uw brieven om woningbouw en de aanleg van een rondweg in de nabijheid van uw woonomgeving
en om plaatsing van windmolens langs de A27. Ook spreekt u uw ongenoegen uit over de gang van zaken rond
watergangen op uw perceel. Volgens u is er sprake van onrecht en machtsmisbruik.
Om met dat laatste te beginnen. Het is vervelend dat er bij u een gevoel van onrecht leeft. Ik ga echter niet in op
uw beschuldiging dat partijen alle rechters zouden hebben voorgelogen. U heeft uw zorgen meermalen
voorgelegd aan rechtbank en Raad van State. Rechtbank en Raad van State zijn zeer wel in staat zijn om alle
juiste feiten boven tafel te krijgen. Dat geldt ook voor uw beschuldiging dat er brieven en inspraakreacties
zouden zijn verduisterd en er strafbare feiten zouden zijn gepleegd. Ik laat uw kwalificatie dat er sprake zou zijn
van onrecht en machtsmisbruik dan ook aan u.
Over uw verzoek tot handhaving van uw watergangen heeft de Raad van State een definitieve uitspraak gedaan
en bent u in het ongelijk gesteld. Het is niet aan mij om hier verder inhoudelijk op in te gaan.
Voor wat betreft mogelijke ontwikkelingen in of nabij uw woonomgeving. Ik snap heel goed dat u begaan bent
met de kwaliteit van uw leefomgeving. Een mening over eventuele plannen kan ik (nog) niet geven. De
bevoegdheid voor het al dan niet toestaan van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen ligt in eerste instantie bij het
gemeentebestuur van Vijfheerenlanden. U bent hierop ook gewezen in antwoord op uw zienswijze op de
Provinciale Omgevingsvisie. En ik weet dat de gemeente Vijfheerenlanden ruimtelijke kwaliteit hoog in het
vaandel heeft staan en er alles aan zal doen om haar inwoners een goede leefomgeving te bieden.
Ik heb de gemeente gevraagd of door u genoemde plannen worden voorbereid. De gemeente heeft mij gemeld
dat er op dit moment nog slechts verkennende onderzoeken gaande zijn over eventuele uitbreidingsrichtingen
voor woningbouw. Dat geldt ook voor een mogelijke rondweg. Er is nog niets besloten. Voor windmolens zijn
drie locaties in beeld. Ook hierover moet door het gemeentebestuur nog een keuze gemaakt worden.
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Mochten dergelijke plannen daadwerkelijk in procedure worden gebracht, dan staan voor u alle mogelijkheden
tot inspraak en het indienen van zienswijzen open. De gemeente zal op de gebruikelijke wijze belanghebbenden
in kennis stellen van deze plannen. Ik ben ervan overtuigd dat de gemeente zoals altijd alle betrokken
belangen zorgvuldig afweegt.
Ik vertrouw er op u hiermee in voldoende mate te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

H.P. (Huib) van Essen
gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingsvisie, Energietransitie en Klimaat
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