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Conclusies na het overleg met de wethouder. 
 
Wethouder en zijn ambtenaar hebben notie genomen dat de bewoners van 4 woonhuizen 
i.p. geen bezwaren hebben dat er gebouwd gaat worden als er maar heel duidelijke 
afspraken gemaakt kunnen en gaan worden met de projectontwikkelaar. Participatie 
waaronder het zorgvuldig meenemen van de zorgen uit de buurt als het gaat om veiligheid 
(dus niet van het nivo van “dan spreek je de chauffeur maar aan”) en (“we sluiten een 
verzekering af zodat de schade gedekt is”). 
De wethouder stelt voor om hem enkele weken tijd te geven waarin hij wat dingen gaat 
oppakken en dan af te spreken om over 4 weken bij elkaar te komen, samen met de 
projectontwikkelaar om gezamenlijk te bekijken wat er mogelijk is zodat we uiteindelijk tot 
een vergelijk kunnen komen. Of niet.  
 
Wat ons betreft mag de projectontwikkelaar ons uitnodigen voor een constructief gesprek. 
 
Met vriendelijk groet  
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Bedankt voor uw aanwezigheid op de informatieavond afgelopen dinsdag. Onze indruk is dat er een 
aantal zorgen zijn die deels met extra informatie en deels middels voorzorgsmaatregelen kunnen 
worden opgelost. Dit betreft met name het ontstaan van schade direct of indirect als gevolg van de 
bouwactiviteiten (en dan met name van de kelders) en de veiligheid (inclusief het recht van overpad). 
Ik heb aangegeven dit te begrijpen en toegezegd extra informatie aan te leveren over hoe dit in zijn 
werk gaat (inclusief de verzekering) en daarnaast een voorstel te doen omtrent de te nemen 
voorzorgsmaatregelen. 
 
Na de toelichting door de architect op de plannen, zijn er een aantal vragen aan u voorgelegd. Ik heb 
er bewust voor gekozen om uw antwoorden niet te notuleren, om het risico te vermijden dat uw 
mening verkeerd wordt geformuleerd. Zoals aangekondigd verzoek ik u daarom vriendelijk de 
onderstaande vragen per email te beantwoorden en mij toestemming te geven deze in het kader van 
de aanvraag van de omgevingsvergunning met de gemeente te delen. 
 
Vragen: 
1.            Bent u akkoord met de bouw van twee geschakelde bungalows ? Indien nee, dan graag een 
toelichting 
2.            Bent u akkoord met een bouwvlek van 200m2? Indien nee, dan graag een toelichting 
3.            Bent u akkoord met een bouwhoogte van 3,5m2? Indien nee, dan graag een toelichting 
4.            Bent u akkoord met een onder keldering?  Indien nee, dan graag een toelichting 
 
Bij voorbaat dank uw te nemen moeite  
 
 

Met vriendelijke groet, 
James Stuivenberg 
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Goedemorgen James 

Excuses voor de late reactie. Hieronder onze antwoorden.  

Met vriendelijke groet 

Vragen: 

1.            Bent u akkoord met de bouw van twee geschakelde bungalows ? Indien nee, dan graag een 
toelichting. 

Ja, maar we vinden het jammer dat de doelgroep senioren is. voor de diversiteit in de buurt zouden 
starterswoningen of woningen voor jonge gezinnen beter zijn.  

2.            Bent u akkoord met een bouwvlek van 200m2? Indien nee, dan graag een toelichting 

Ja 

3.            Bent u akkoord met een bouwhoogte van 3,5m2? Indien nee, dan graag een toelichting 

Ja 

4.            Bent u akkoord met een onder keldering?  Indien nee, dan graag een toelichting   
 
Nee, we maken ons zorgen over de consequenties die dit heeft met de bouw met name de afvoer 
van het afgegraven zand omdat er geen geschikte toegang is tot het terrein. Daarnaast maken we 
ons ook zorgen over eventuele schade aan het bestaande gebouw door de graaf en bouwwerkzaam-
heden.  

 

Beste James, 
 
Ik vind het moeilijk antwoord te geven omdat ik in principe wil dat de situatie onveranderd  blijft. Ik 
wil dat expliciet gezegd hebben. 
Het is fijn om in een rustige omgeving te kunnen blijven wonen. 
 
Waarschijnlijk  wordt er gebouwd en dan vind ik de bungalows van 200m² met kelder en niet hoger 
dan 3.50 een redelijke optie. 
Het is een goede zaak dat er zorgvuldig om wordt gegaan met de eventuele risicos van alle bouwacti-
viteiten voor de omwonenden. 
 
Vriendelijke groet, 
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Beste James, 
  
Vragen: 
1.            Bent u akkoord met de bouw van twee geschakelde bungalows ? Indien nee, dan graag een 
toelichting 

Ja akkoord 
2.            Bent u akkoord met een bouwvlek van 200m2? Indien nee, dan graag een toelichting 
Ja akkoord 
3.            Bent u akkoord met een bouwhoogte van 3,5m2? Indien nee, dan graag een toelichting 
Ja akkoord 
4.            Bent u akkoord met een onder keldering?  Indien nee, dan graag een toelichting 
Ja akkoord 
  
Met vriendelijke groet, 

Beste James, 
 
Hierbij onze antwoorden op de vragen die je ons hebt voorgelegd naar aanleiding van de 
informatieavond  afgelopen dinsdag 26 oktober . 
 
1 Bent u akkoord met de bouw van twee geschakelde bungalows ? 
 
Ja , wij zijn akkoord met de bouw van twee geschakelde bungalows met de doelgroep 55 jaar . 
 
2 Bent u akkoord met een bouwvlek van 200m2 ? 
 
Ja, wij gaan akkoord met de bouwvlek zoals de aangegeven plek op de tekeningen die op 
dinsdagavond 26 oktober zijn getoond .  
Mocht dit toch wijzigen van de nu aangegeven plek bijvoorbeeld naar achteren dan hebben wij hier 
wel moeite mee . 
En dat de minimale 2 meter erfgrens zal worden gehanteerd. 
 
3 Bent u akkoord met de bouwhoogte van 3,5m ? 
 
De bouwhoogte was in eerder door jullie aangedragen tot maximaal 3,25 meter dit was met 
zonnepanelen . 
Vanwege de zonnepanelen die dan niet zichtbaar voor de omgeving kunnen zijn zou de bouwhoogte 
naar 3,5 gaan daar hebben wij geen moeite mee . 
We hebben wel moeite als deze hoogte ontstaat vanwege een verhoogd plafond van 2,80 meter 
inplaats van 2,60 meter . 
Daarbij ook de opmerking over de eventuele gezamenlijke erfafscheiding met leilinden waarover 
gesproken is . 
 
4 Bent u akkoord met de onderkeldering ? 
 
In de eerdere plannen was een kleinere kelder getekend . 
Het is een enorme hoeveelheid zand wat moet worden afgevoerd en maken ons daar wel zorgen 
over hoe dat zou moeten gaan verlopen .  
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als er kan worden aangetoond met duidelijke informatie en verzekeringen dat jullie zorgvuldig te 
werk zullen gaan hebben wij geen problemen met onderkeldering .  
 
 
Wij hopen ook dat de plannen voor de bebouwing van het perceel van de de heer Westland goed 
doorgesproken worden met de direct aangrenzende bewoners . 
En dat men rekening houdt met de veiligheid met betrekking op het bouwverkeer wat zal ontstaan .  
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 

Beste James, 
 
In reactie op het door jullie op gestelde plan van twee geschakelde bungalows reageren wij als volgt: 
 
Vragen: 
1.            Bent u akkoord met de bouw van twee geschakelde bungalows ? Indien nee, dan graag een 
toelichting 
 
Wij zijn akkoord met de bouw van twee geschakelde bungalows rekening houdend met onze 
opmerkingen. Uitgaande van de door ons ontvangen laatste tekeningen en zoals hieronder 
verwoord. 
 
2.            Bent u akkoord met een bouwvlek van 200m2? Indien nee, dan graag een toelichting 
 
Wij kunnen instemmen met een bouwvlek van 200m² onder de voorwaarde dat het passend is in het 
grid (oordeel gemeente/planoloog)  en de benodigde toestemming van de gemeente hier ook op 
volgt. 
Te allen tijde willen wij dat de erfgrens van 2.00 meter vanaf ons perceel wordt gerespecteerd.  
 
3.            Bent u akkoord met een bouwhoogte van 3,5m2? Indien nee, dan graag een toelichting 
 
Eerder was met jullie besproken een hoogte van 3,30 meter. Dat zien wij graag terug. Hoe lager hoe 
beter. Echter zoals ook door Hein de Groot (opdrachtgever) aangegeven is tijdens de 
informatieavond toegezegd en wordt gegarandeerd dat de hoogte nooit boven de 3,50 uitkomt, 
waarbij de plaatsing van zonnepanelen is ingebrepen!!  
Zie bijgevoegde foto’s voor zonnepanelen hoogte, die van ons staan ook gericht op het zuiden! De 
hoogte van een zonnepaneel is ongeveer 35 cm. Houdt daar dan rekening mee!!  
M.a.w. liever 3.30 meter hoog inclusief zonnepanelen, als het anders wordt dan max. 3,50 meter 
inclusief zonnepanelen. Geen excepties, anders volgt bezwaar. 
 

TROUWM
Geanonimiseerd

TROUWM
Geanonimiseerd



4.           Bent u akkoord met een onder keldering?  Indien nee, dan graag een toelichting 
               
Wij zijn akkoord met onderkeldering, onder de uitdrukkelijke voorwaarden dat: 

• Een gerenommeerd bedrijf een bodemonderzoek doet en tijdens de bouw alle 
voorzorgmaatregelen genomen worden om veilig en met minimaal risico op 
schade aan onze woning dit te kunnen uitvoeren en dat alle ontstane snel wordt 
afgewikkeld en vergoed. 

• Alle benodigde en verplichte verzekeringen worden afgesloten en er meer dan 
voldoende dekking per incident/schade is. 

• Dat jullie en de aannemer open en transparant zijn en een kopie van de 
verzekeringspolis overhandigen. 

 
Aanvullend: 

• Zouden wij het meer dan op prijs stellen om de uniformiteit van de bestaande 
erfafscheiding te behouden dat jullie een aantal leibomen (soortgelijk aan, dan wel 
jonger, als bij Grenspad 20 en Botterstraat 2) plaatsen bij Grenspad 22 en 
Botterstraat 4 achter. 

• Nog aangeven waar de kast van de warmtepomp komt te staan, en dat wij daar geen 
hinder van ondervinden. Kan de warmtepomp niet in het nog te bouwen schuurtje 
gezet worden!!! 

• Jullie in gesprek gaan met de eigenaren van en zullen bespreken of de 
afvoer van de grote hoeveelheid grond via het kan verlopen. 

• Jullie alles zullen doen om de werkzaamheden veilig te zullen laten verlopen en 
indien noodzakelijk (als het verkeer via de steeg aan de moet) een 
verkeersregelaar inzetten om ervoor te zorgen dat er geen ongelukken gebeuren met 
name gelet op de spelende kinderen! 

• Wij van alle werkzaamheden tijdig op de hoogte worden gesteld. Asbest pas wordt 
verwijderd als wij weten wanneer dat plaats gaat vinden, door een gerenommeerd 
gecertificeerd bedrijf, aangezien wij niet thuis willen zijn als dat plaats gaat vinden! 
Kinderen maak je blij met Efteling! 

 
Graag jullie bevestiging dat bovenstaande wordt meegenomen en gerespecteerd. Jullie hebben 
toestemming om dit te delen. Ik ontvang graag op mijn beurt hetgeen jullie gecommuniceerd hebben 
met de gemeente. 
 
Mvg 

 

Beste James, 
 
Zoals jij weet hebben wij inmiddels reeds een aantal opmerkingen geplaatst ten aanzien van jullie 
plannen om twee senioren woningen te bouwen op het direct aangrenzende perceel achter onze 
tuin van de heer Westland. 
 
Hierbij de bevestiging en opmerkingen op basis van jou vragen met de antwoorden verwerkt in rood: 
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1. Bent u akkoord met de bouw van twee geschakelde 
bungalows?                                                        
Ja, wij zijn akkoord met de bouw van twee senioren bungalows volgens tekening 
DO_2-1  en  DO_2-3. Zoals door jullie ook bevestigd twee bungalows te koop 
voor uitsluitend senioren vanaf 55 plus! 

2. Bent u akkoord met een bouwvlek van 200m2? Indien nee, dan graag een 
toelichting                  
Ja, wij zijn akkoord met de bouw van twee senioren bungalows met erfgrens van 
minimaal 2meter gemeten vanaf ons perceel, volgens tekening DO_2-
1  en  DO_2-3. 

3. Bent u akkoord met een bouwhoogte van 3,5m2? Indien nee, dan graag een 
toelichting    
Onze voorkeur gaat uit naar een bouwhoogte van max 3,30m, waarbij de 
genoemde zonnepanelen niet boven de 3.30m zichtbaar zijn opgesteld. Dit naar 
aanleiding van eerder gemaakte toezeggingen besproken met het buurt comité. 
Indien er een gemeenschappelijke afscheiding gemaakt wordt, voorzien van 
Leilinden, voor de direct betrokkenen
dan hebben wij geen bezwaar als de bouwhoogte inclusief zonnen panelen 3.50 
m wordt. 

4. Bent u akkoord met een onder 
keldering?                                                                               
Ja, echter wel met de volgende voorwaarden.  
Wij maken ons meer dan zorgen gezien de hoeveelheid grond welke wordt 
uitgegraven. Gevolg schade van grond verzakkingen en schade aan onze 
Leilindebomen is wel een punt van aandacht. 
Indien er schade ontstaat tijdens het uitgraven er voldoende verzekeringsdekking 
is afgesloten  bij de aannemer voor de eventuele gevolg schade. Zoals door jullie 
aangegeven, schriftelijk te bevestigen.  
 

 
Conclusie wij staan positief tegenover deze twee senioren bungalows, met in acht name van onze 
opmerkingen.  Wij hebben geen bewaar dat onze antwoorden met de gemeente gedeeld worden 
voor het aanvragen van de omgevingsvergunning. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Friendly regards, 

 

Beste James, 

 

Hartelijk dank voor uw mail en dat u ons meeneemt in de informatievoorziening. Wij hebben inderdaad wat 
zorgen over de bouw. Met name over het vrachtverkeer door de steeg en bereikbaarheid van ons huis.  
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Vragen: 

1.            Bent u akkoord met de bouw van twee geschakelde bungalows ? Indien nee, dan graag een 
toelichting 

Ja, wij zijn het eens met de bouw van twee geschakelde bungalows, echter zijn wij het er niet mee eens dat 
deze volledig onder kelderd worden. Wij hebben zorgen over het vele bouwverkeer met name grote 
vrachtwagens om het zand af te voeren in de steeg en voor onze oprit. 

 

2.            Bent u akkoord met een bouwvlek van 200m2? Indien nee, dan graag een toelichting 

Ja, hier gaan wij akkoord mee. 

 

3.            Bent u akkoord met een bouwhoogte van 3,5m2? Indien nee, dan graag een toelichting 

Ja, hier gaan wij akkoord mee. 

 

4.            Bent u akkoord met een onder keldering?  Indien nee, dan graag een toelichting 

 Nee, wij zijn niet akkoord met onder keldering. Voor onderkeldering in deze mate moet er veel zand af 
gegraven worden. Dit zand moet weg gevoerd worden door de Dit zorgt voor 
veel vrachtverkeer. De steeg die toegang geeft tot de bouwlocatie is hiervoor niet geschikt. De straat is niet 
geschikt om vrachtverkeer langere tijd te laten laden en lossen. Mijn vrouw en ik hebben allebei een bedrijf 
aan huis. Voor de klanten van mijn vrouw moet de oprit veilig toegankelijk zijn. Ik heb regelmatig materiaal 
nodig om bij klanten te installeren. Mijn opslag ruimte is aan de Dit is recht tegenover de 
steeg. Wij maken ons zorgen over toegankelijk en veiligheid. Daarnaast zijn wij bang dat het zware 
vrachtverkeer door trillingen schade geeft aan de verschillende oudere huizen.  

Wij horen graag hoe u deze problemen denkt te voorkomen. 

Met vriendelijke groet, 

Beste James,  
 
Naar aanleiding van mijn bezoek aan de informatieavond en de daaropvolgende mail met vragen 
stuur ik je mijn antwoord.  
Enkele gedachten en reflecties wil ik met je delen. In je welkomstwoord en je betoog daarna be-
sprak je de plannen voor de realisatie van twee geschakelde bungalows. Vervolgens is de archi-
tect aan het woord geweest om zijn tekeningen te bespreken en toe te lichten. Tijdens die toe-
lichting ontstonden enkele woordenwisselingen die mij zijn opgevallen. Hein de Groot heeft zich 
eigenaar genoemd van het stuk Westland. Daarbij wist hij ons ook te vertellen dat die bungalows 
er gaan komen. Mochten de chauffeurs van de trucks te hard rijden of onvoorzichtig zijn dan 
moesten we zelf de chauffeurs daarop aanspreken en als er schade zou zijn ontstaan tijdens de 
bouw dan was alles goed verzekerd.  
Zoals je weet woon in op de en werk ik 3-4 dagen vanuit huis. Mijn werkkamer 
grenst direct aan het pad waarop alle rijbewegingen plaatsvinden. Ik schat in dat ik dus enkele 
maanden niet vanuit huis kan werken als dit plan doorgaat. En als ik goed naar Hein heb geluis-
terd, staat het vast dat die woningen er komen. Verder ben ik de plek waar ik mijn auto stal, 
kwijt en zal de auto op de geparkeerd worden. Dus vanuit mijn positie 
beredeneerd raak ik een opslagplek kwijt, kan ik rekenen op lawaaioverlast vanwege de bouw-
werkzaamheden. Ontstaat er een grotere mate van onveiligheid door vele vrachtwagens door de 
woonwijk, is er een aanzienlijk kans op beschadigingen aan mijn huis vanwege de nauwe door-
gang. Wat een negatief effect heeft op de marktwaarde van mijn huis, met als uiteindelijke uit-
komst bewoners in twee huizen op een plek die nu ’s avonds en in het weekend leeg is.  
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Ik geloof niet dat er een weldenkend mens is die deze plannen warm zal omarmen. Als ik een 
plan moet voorleggen aan mensen waarvan ik weet (zou kunnen/moet weten) dat het overlast 
gaat geven, dan zou ik mijn woorden zorgvuldiger gekozen hebben. Ik ervaar eigenlijk geen be-
trokkenheid en een gevoel dat je mij wil zien in de overlast die jouw plannen mij kunnen gaan 
bezorgen. En nee ik ga met geen enkel plan akkoord zolang alle aan en afvoer van de bouw door 
de smalle steeg moet plaatsvinden en ik daardoor niet rustig kan blijven werken en veilig wonen 
in een tijd waarin we geacht worden nog veel vanuit huis te blijven werken. En zoals bekend en 
ook tijdens de bijeenkomst aangegeven, zijn er alternatieven.  
Vriendelijke groet,  

 

Beste James, 
  
Wat betreft de erfdienstbaarheden verwijs ik je naar de akten van het dienend erf 
en de jurisprudentie rondom erfdienstbaarheden en de rechten van een heersend 
erf. Hoop je hiermee voldoend te hebben geïnformeerd.  
  
Daarnaast beantwoord je in de onderstaande mail de vragen die we probeerden 
te stellen tijdens de informatieavond. Fijn, want de informatieavond ging niet 
zoals wij hadden verwacht. Wij voelen de gehele tijd, vanaf de eerste 
berichtgeving, een bepaalde negatieve houding jegens ons die een dieptepunt 
bereikte tijdens de informatieavond. Waarom zo fel? Jij wil iets in onze buurt en je 
komt vorig jaar zomer met plannen die op geen enkele wijze passen bij de maat 
en schaal van het dorp. Dus ja, we zijn kritisch, maar dat is toch geen reden om 
niet open te staan voor een dialoog met respect voor elkaars belangen en 
behoeften van andere bewoners en huurders? Door het uitblijven van dat 
constructieve gesprek hebben wij besloten niet meer inhoudelijk te reageren op je 
schetsen en hieronder alleen in te gaan op de 3 essentiële punten van ons als 
bewoner, huurder en direct belanghebbende, samengevoegd met je antwoorden 
en onze reactie daar op. 
  
Vraag 1, d.d. 26 oktober 2021 
1.     Wanneer gaan jullie aan de slag met de behoeften en belangen van de buurt en dan 

bedoelen wij vooral de behoeften en belangen van direct belanghebbenden (de 
omwonenden en de huurders)? 

a.     Dit is niet zomaar een ongebruikt stukje grond in een woonwijk. 
b.     Zeer gewaardeerd en altijd goed verzorgd door de huidige verhuurder 
c.     De rust wordt verstoord door de plannen (sinds zomer 2020) en straks door 

bouwactiviteiten? 

  
Jouw antwoord d.d. 1-11-2021: 
“De behoeften en belangen van de omwonenden zijn de afgelopen maanden uitgebreid aan de 
orde geweest in het overleg met het buurtcomité. De huidige plannen zijn hierop gebaseerd en 
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houden hier in alle redelijkheid zo veel als mogelijk rekening mee. De huidige gebruikers van het 
perceel worden te zijner tijd geïnformeerd wanneer er meer duidelijkheid is omtrent de 
planning.”  

  
Onze reactie:  
We herkennen ons niet in je antwoord. Ondergetekende is bij nagenoeg alle buurtcomité 
gesprekken aanwezig geweest, maar de behoeften en belangen van eigenaar, 
initiatiefnemers, huurders en omwonenden zijn nimmer integraal behandeld. De infoavond 
van 26 oktober jl. was weer in dezelfde lijn als de afgelopen 16 maanden: uitsluitend zenden 
en een grondhouding die ons het gevoel geeft dat wij maar lastig zijn en niet serieus 
genomen hoeven te worden.   

  

2.     Mocht het inderdaad komen tot de bouw van 1 of 2 woningen. Hoe gaan jullie dat 
organiseren? 

a.     Wijze van bouwen 
b.     Afwikkeling bouwverkeer 
c.     Oplossen van het parkeren van huidige huurders 
d.     Recht van overpad nr 6 en nr 8 

  
Jouw antwoord: 
“De beoogde wijze van bouwen is op 26 oktober toegelicht (houtskeletbouw is in onderzoek). 
Hoe het bouwverkeer geregeld gaat worden, komt in een later stadium met de aannemer aan 
de orde. Waar de huidige gebruikers in de toekomst hun auto gaan parkeren is niet aan mij. 
Het recht van overpad heeft mijn aandacht, na ontvangst van de juridische vastleggingen 
kom ik daarop terug.” 

  
                        Onze reactie: 

Dit is een essentieel punt voor ons allen. En behoort te worden behandeld in een 
constructief gesprek met de buurt (participatie), Dit is ook één van de 
toetsingselementen in de bestuurlijke afweging aldus de heer Klompmaker van de 
gemeente Huizen. Dus wat ons betreft: voordat er sprake kan zijn van een 
behandeling voor het wijzigen van de bestemming, willen wij als omwonenden en 
direct betrokkenen in een ruimtelijke onderbouwing exact weten hoe jullie het gaan 
doen. We kunnen dus niet akkoord gaan met uitsluitend een toezegging dat we het 
met een aannemer moeten regelen. Dit geldt wat ons betreft ook voor het oplossen 
van de parkeerproblematiek die ontstaat door het opheffen van de huidige functie. 
  
En verder. In je allereerste plan voor Grenspad/Botterstraat d.d. 9 juli 2020 heb je de 
steeg bij  aangewezen als een doorgang voor langzaam verkeer 
(fiets e.d). Dus niet voor auto’s laat staan voor bouwverkeer. Ook toekomstige 
veiligheidsdiensten kunnen niet naar achteren via een doorgang die feitelijk maar ca. 
2,75 meter breed is. Vandaar ons eis om welke bouwactiviteiten dan ook op een 
andere wijze te organiseren dan via de En dat geldt ook voor de 
ontsluiting van een of twee woningen op dit binnenterrein.  

  
  

3.     Door de ervaringen met jullie in de afgelopen periode van 16 maanden, hebben we 
inmiddels ook een belangrijk derde punt: Hoe ziet de planning eruit? En we ontvangen 
graag een risico-inventarisatie voor het bouwen van woningen op zo’n binnenterrein als 
de Botterstraat 6a en welke beheersmaatregelen gaan jullie treffen? 
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Jouw antwoord  
“De planning en alles wat met het bouwproces te maken heeft, komt in een later stadium met 
de aannemer aan de orde.” 

  
Onze reactie: 
Net als bij onze reactie op jouw antwoord bij vraag 2: We hebben al 
meerdere malen aangegeven dat we ons best kunnen voorstellen dat 
er woningen op het perceel passen, maar naast de bouwwijze vragen 
we ons oprecht af welke planning past daarbij. En wat betreft de 
steeg: een auto past er wel door, een camper net, maar het is en 
blijft een onveilige situatie met de aangrenzende percelen en 
bebouwing. Bovendien voldoet de breedte niet aan de eisen van 
bouwbesluit voor een toegangsweg. Dit samen met de overige 
risico’s van bouwen in een dorpskern leidt bij ons tot het verzoek van 
risico-inventarisatie inclusief de beheersmaatregelen als onderdeel 
van de ruimtelijke onderbouwing en dient ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de buurt.  

  
Dit brengt ons bij vooralsnog het laatste punt: Jullie initiatief leidt tot aanzienlijke 
inbreuk op onze privacy, woongenot en rust. De parkeerdruk neemt toe en de 
overlast tijden de bouw is voor ons allen niet te overzien. Daarbij worden wij ook 
geconfronteerd met inmiddels twee andere herbestemmingsinitiatieven:

en . Hebben jullie al verzocht om samen met de 
andere initiatiefnemers op te trekken. Maar wij zijn nu ook op het punt 
aangekomen dat we deze eis ook bij de gemeente kenbaar gaan maken voor een 
integrale aanpak. Het is anders niet te doen voor ons. Dan zitten wij de komende 
2-3 jaar in een enorme bouwput met alle gevolgen van dien 
  
Kort en goed. We willen je nogmaals verzoeken om gehoor te geven aan onze 
behoeften voor een dialoog waarin tevens onze zorgen worden weggenomen. 
Wat ons betreft blijft dit onlosmakelijk verbonden aan een eventuele bestuurlijke 
behandeling om dit terrein te herbestemmen. Met andere woorden: voor nu geen 
akkoord met welke vorm van bouwen dan ook op het terrein van Westland. 
  
Alvast bedankt, 
  

  
c.c. Gemeente Huizen 
  

Beste James, 
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Hierbij de antwoorden op de gestelde vragen.  

 

Vragen: 

1.            Bent u akkoord met de bouw van twee geschakelde bungalows ? Indien 
nee, dan graag een toelichting 

 

Nee, wij zijn niet akkoord met de bouw van twee geschakelde bungalows. Op dit 
moment is het nog een rustig terrein, echter met twee bungalows wordt het 
aantal auto's (ook van bezoekers) dat heen en weer rijdt op het terrein te groot. 
We maken ons zorgen om de verkeersveiligheid op het terrein, want ons tuinpad 
komt hier op uit. Dus we zijn niet akkoord wegens veiligheidsredenen en 
vanwege de parkeerdruk die al enorm hoog is in de De mensen die 
nu een parkeerplek huren op het terrein zullen dan ook in de straat hun auto 
kwijt moeten, dus het wordt alleen maar drukker. Tevens gaat de bouw van twee 
bungalows voor heel veel overlast zorgen, want het plan is om via de smalle steeg 
(waar wij recht van overpad op hebben) tussen te rijden. Daar 
past nu al geen auto tegelijk met een kinderwagen doorheen, laat staan een 
graafmachine. Bovenal is het waarborgen van de veiligheid van onze jonge 
kinderen het belangrijkste.  

  

2.            Bent u akkoord met een bouwvlek van 200m2? Indien nee, dan graag een 
toelichting 

Nee, wegens bovenstaande. 

3.            Bent u akkoord met een bouwhoogte van 3,5m2? Indien nee, dan graag 
een toelichting 

N.v.t. 

4.            Bent u akkoord met een onder keldering?  Indien nee, dan graag een 
toelichting 

Nee, wegens de enorme graafwerkzaamheden. 

 

Daarnaast vroeg je ons de juridische vastlegging met betrekking tot het recht van 
overpad te overleggen. In de bijlage vind je een passage uit onze koopakte. 
Gesteld wordt dat er recht van overpad is over een breedte van 1.20 meter. Zoals 
aangegeven tijdens de informatieavond maken wij hier dagelijks zeer vaak 
gebruik van. 

 

Met vriendelijke groet, 
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Van: Hedendaags Vastgoed
Aan:
Onderwerp: Bijeenkomst Botterstraat 6a
Bijlagen: image001.pn

Beste Stef,
 
Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst met betrekking tot de ontwikkelingen aan de
Botterstraat 6a. De architect zal ook deze keer weer aanwezig zijn. De volgende onderwerpen
staan vooralsnog op de agenda:
 

1. Update van de status van de ontwikkelingen
2. Bouwplaatsinrichting
3. Veiligheid van de bouwplaats
4. Aan- en afvoer van materialen
5. Erfdienstbaarheden
6. Overige onderwerpen en vragen omwonenden

 
De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 7 december a.s. om 20uur, de locatie volgt. Graag
horen wij van u of u aanwezig zult zijn en met hoeveel personen. Mocht u onverhoopt niet in de
gelegenheid zijn, dan informeren wij u indien gewenst graag op een later moment alsnog.
 

Met vriendelijke groet,
James Stuivenberg
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Project Botterstraat 6a   Bouw van 2 woningen 

Samenvatting gesprek bewoners met wethouder Roland 

Boom 

Datum 30 januari  2023 

Locatie Gemeentehuis Huizen 

Aanleiding:   Afspraken uit het overleg van 24 november 2022 n.a.v. Brief van bewoners 

d.d. 13 oktober 2022. zie bijlage 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Samenvatting 

De afspraak is gemaakt dat de projectontwikkelaar Hedendaags Vastgoed en de bewoners met elkaar 

in gesprek zouden gaan over de zorgen die geuit zijn in het overleg van 24 november 2022. 

Gesprekspunten 

1. Participatie Is er voldoende overleg geweest? 

2. Erfdienstbaarheid Er is een erfdienstbaarheid tussen

3. Bouwveiligheid Het bouwveiligheidsplan 

Conclusie. 

Er is een gesprek geweest tussen de projectontwikkelaar en de omwonden op 7 december 2022 

Dit heeft  er toe geleid dat er goede afspraken zijn gemaakt tussen de bewoners en de 

initiatiefnemer. Het hoofddoel is dat de zware bouwmaterialen zoals het aan- en afvoeren 

van zand en grond, zware constructiedelen en de prefab wanden niet via de 

worden aangevoerd maar via het De initiatiefnemer heeft daarvoor een 

overeenkomst (zie bijlage) gesloten met de eigenaar van het Deze afspraken zijn 

verwerkt in het bouwveiligheidsplan. Gedurende de bouwfase zorgt initiatiefnemer voor 

voldoende adequate toezicht op de werkzaamheden en bouwplaats. 

Zowel de bewoners als de initiatiefnemer zijn tot de conclusie gekomen dat: 

- Het participatieproces naar voldoening is afgerond. 

- De bewoners in stemmen met het bouwplan en de uitvoering daarvan. 

- Er onderling vertrouwen is in de naleving van de afspraken. 

Vervolg afspraak. 

Er wordt een concept college- en raadsvoorstel voorbereid. 

Dit wordt 9 februari 2023 ter lezing aangeboden aan de wethouder en daarna aan de 

bewoners en de initiatiefnemer.  

Routing bestuurlijke besluitvorming. 

Behandeling in college   7 maart 2023 

Behandeling in cie. Fysiek Domein 29 maart 2023 

Behandeling in de raad   13 april 2023 

Bijlagen 

Brief van bewoners d.d. 13 oktober 2022. 

overeenkomst (zie bijlage) initiatiefnemer de eigenaar van het 
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We hopen dat onze opmerkingen en die van eventuele andere omwonenden worden meegenomen in de 
raadsvoorstellen, voor de juiste context en het vastleggen van de afspraken die ervoor zorgen dat wij akkoord zijn 
met de realisatie van de twee woningen. 

Met hartelijke groeten,

Op di 21 feb 2023 om 09:54 schreef Laan, Nico van de

Goedemorgen, 

Zoals afgesproken in het laatste overleg met wethouder Roland Boom zend ik u hierbij het concept B&W voorstel 
en concept Raadsvoorstel (zie bijlagen) zoals dat donderdag 2 maart 2023 richting het college wordt gestuurd voor 
de behandeling in de collegevergadering van dinsdag 7 maart 2023. Een eventuele reactie ontvang ik graag uiterlijk 
maandag 27 februari 2023. 

Genoemde concept voorstellen zijn in overleg met wethouder Roland Boom opgesteld. 

Ook het goedgekeurde aangepaste Bouwveiligheidsplan versie 6 februari 2023 wordt meegestuurd. 

Ik vertrouw er op u voldoende te hebben geïnformeerd.  

Met vriendelijk groet, 

Nico van der Laan 
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Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening,afdeling omgeving I Gemeente Huizen I postbus 5 ‐1270 AA Huizen I T 14 035 I 
www.huizen.nl 

werkdagen maandag en donderdag van 08.00 uur tot 14.30 uur en dinsdag van 08.00 uur tot 14.00 uur. 

Aan de inhoud van deze mail en bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen schriftelijke 
correspondentie uitgaande en ondertekend door het bevoegde bestuursorgaan bindt de gemeente. 
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Onderstaand enkele nuanceringen wat betreft de feitelijke gang van zaken: 

Kanttekeningen 

De woningen waarvoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd zijn gelegen op het 

binnenterrein gelegen tussen de Botterstraat en het Grenspad te Huizen.  Deze woningen komen 

in de plaats van op deze locatie gevestigde bedrijfsbebouwing. De woningen worden uitgevoerd 

in 1 bouwlaag (bungalows) met daaronder een kelder. Het oorspronkelijke  plan had betrekking 

op zowel het perceel Botterstraat 6a als het en bestond uit 59 

eengezinswoningen. In overleg met de omliggende bewonersAls gevolg van weerstand vanuit de 

omwonenden is het in 1e aanleg teruggebracht naareen alternatief plan met 7 kleine en lage 5 

woningen aan de orde geweest. Uiteindelijk is het perceel door een andere partij 

gekocht en is de bestaande werkplaats op dit perceel herontwikkeld naar een woning. Met 

betrekking tot het perceel Botterstraat 6a is met de omwonenden overeengekomen om 2 

woningen (bungalows) te bouwen. De woningen en de parkeergelegenheid is zijn toegankelijk 

vanuit de Ingang en uitgang is tussen de woningen en voldoet 

aan de daarvoor gestelde normen. Ook de bereikbaarheid bij calamiteiten is voldoende 

gewaarborgd. Er worden diverse maatregelen getroffen op het gebied van veiligheid gedurende 

de bouwfase. Deze zijn verwerkt in het bouwveiligheidsplan, zie bijlage 5, dat tot stand is 

gekomen in overleg tussen de initiatiefnemer, de omliggende bewoners en het team Handhaving 

en Toezicht van de gemeente.  Er is een Ruimtelijke Onderbouwing opgesteld op grond waarvan 

kan worden geconcludeerd dat er er een goed woon-, werk en leefklimaat ontstaat. En er wordt 

voldaan aan een goede Ruimtelijke ordening. 

TROUWM
nr 4
geanonimiseerd

TROUWM
nr 4
geanonimiseerd

TROUWM
nr 4
geanonimiseerd

TROUWM
nr 4
geanonimiseerd



Van:
Aan: Laan, Nico van der
Cc:

Onderwerp: Re: Project Bottestraat 6a Huizen toezending concept collegevoorstel en raadsvoorstel
Datum: maandag 27 februari 2023 20:49:19
Bijlagen: image001.png

Beste heer van der Laan,

Bedankt voor het concept B&W voorstel en Raadsvoorstel.
Bij dezen onze reactie op deze conceptvoorstellen.

De heeft inmiddels al uitgebreid gereageerd. Wij kunnen ons volledig in deze reactie vinden.
Daarbij willen graag nog meegeven dat het ons opvalt dat er geen concrete wijzigingen zijn doorgevoerd n.a.v.
het gesprek van 30 januari jl. met de wethouder. We hebben één heldere vraag: wat gebeurt er als de termijn van
april t/m juni om groot bouwverkeer (aan- en afvoer) via het niet voldoende blijkt te zijn? Wij willen
voorkomen dat - mocht er vertraging om welke reden dan ook - optreden, groot bouwverkeer via de steeg van

plaatsvindt. Dit willen we te allen tijde uitsluiten en daarom hier op papier duidelijke afspraken
over hebben. 

Tijdens het gesprek van 30 jan jl. stelden we twee dingen voor:

Zwart op wit dat groot aan- en afvoer (zand, prefab etc.) nooit en te nimmer via de zal
plaatsvinden. Daarmee krijgt de gestelde termijn (apr t/m jun) waarde.
Een verlenging van deze termijn, voorgesteld tot het einde van het jaar. Daarmee is de druk ook van de
ketel.

Omdat de ontwikkelaar veel vertrouwen uitsprak dat alles makkelijk binnen de termijn zoals nu gesteld kan
worden gerealiseerd, zien wij geen reden waarom bovengestelde niet kan worden toegepast. 

In afwachting van een concreet antwoord,

Met vriendelijke groet,

Op di 21 feb 2023 om 09:54 schreef Laan, Nico van der :

Goedemorgen,

Zoals afgesproken in het laatste overleg met wethouder Roland Boom zend ik u hierbij
het concept B&W voorstel en concept Raadsvoorstel (zie bijlagen) zoals dat donderdag 2
maart 2023 richting het college wordt gestuurd voor de behandeling in de
collegevergadering van dinsdag 7 maart 2023. Een eventuele reactie ontvang ik graag
uiterlijk maandag 27 februari 2023.

Genoemde concept voorstellen zijn in overleg met wethouder Roland Boom opgesteld.

mailto:faydeswarte@gmail.com
mailto:n.vanderlaan@huizen.nl
mailto:htovar@wbt.biz
mailto:mboot@hotmail.com
mailto:kirstenstef@gmail.com
mailto:ericgroenhart@hotmail.com
mailto:ingekromhout@ziggo.nl
mailto:info@hedendaagsvastgoed.nl
mailto:r.boom@huizen.nl
mailto:g.klompmaker@huizen.nl
mailto:emilefranssen@planet.nl
mailto:emilefranssen@planet.nl
mailto:b.vanbekkum@huizen.nl
mailto:n.vanderlaan@huizen.nl
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Ook het goedgekeurde aangepaste Bouwveiligheidsplan versie 6 februari 2023 wordt
meegestuurd.

Ik vertrouw er op u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijk groet,

Nico van der Laan

Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening,afdeling omgeving I Gemeente Huizen I postbus 5 -1270 AA
Huizen I T 14 035 I I www.huizen.nl

werkdagen maandag en donderdag van 08.00 uur tot 14.30 uur en dinsdag van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Aan de inhoud van deze mail en bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen
schriftelijke correspondentie uitgaande en ondertekend door het bevoegde
bestuursorgaan bindt de gemeente.

mailto:n.vandelaan@huizen.nl
http://www.huizen.nl/
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Daarnaast hebben wij als bewoners ook gesteld dat de termijn tot juli 2023 veel te kort is. We willen dan ook dat 
initiatiefnemers dezelfde termijn afspreken met de  zoals ook enkele omwonenden dat 
met dezelfde in maart 2022 hebben afgestemd. Alleen onder die voorwaarde kunnen wij stellen 
dat er goede afspraken zijn gemaakt.  
Met de eigenaar van heeft initiatiefnemer een privaatrechtelijke overeenkomst gesloten over het 
gebruikmaken van het voor de aan- en afvoer van ‘zware’ bouwmaterialen. De eigenaar van 

 wenst niet verder te gaan dan eind juli omdat hij dan de woning gaat betrekken en zelf weer gebruik gaat 
maken van deze toegang. Initiatiefnemer heeft toegezegd alles in het werk te stellen het gebruik van het 

uiterlijk 31 juli te beëindigen. De gemeente is geen partij in deze overeenkomst en kan daar niet in 
treden.  
Maar dan moet wel na de raad van 13 april worden gestart met wegwerkzaamheden. De toezegging is gedaan 
dat de besluitvorming over de vvgb na goedkeuring door B&W ( 7maart 2023) plaats vindt in de Commissie van 
29 maart in de raad van april 2023.  

Ter info.  Na behandeling in de raad van april 2023 vindt formeel nog een tervisielegging plaats van 6 weken. 
Gedurende deze termijn kunnen zienswijzen worden ingediend. De inschatting is dat dit gaat gebeuren. Het 
streven is dat na behandeling van eventuele zienswijzen in B&W (uiterste beslis datum 6 juni) en de Commissie  
(28 juni) de raad (13 juli) beslist over de definitieve verklaring van geen bedenkingen. Daarna kan bij positieve 
besluitvorming formeel de omgevingsvergunning worden afgeven en gestart worden met de bouw.  

3. Bouwplan
We hebben het bouwplan nu voor het eerst ingezien. We zijn daar (nog) niet akkoord mee. Er wordt 
bijvoorbeeld gesproken over het opheffen van parkeerplekken aan de zijde van de Deze 
parkeerplaatsen zijn deels of bestaan in werkelijkheid niet
Het bouwplan is toegelicht en besproken in de bijeenkomst tussen initiatiefnemer en omwonenden. Zie 
bijlage. Niet alle bewoners zijn positief. Enkele stellen voorwaarden aan de uitvoering van het bouwplan. 
Die zijn verwekt in het bouwveiligheidsplan en verzekeringen van de aannemer. Enkele bewoners zijn  
tegen en verwijzing naar het ontwikkelingsproces waarin zij zich niet gehoord vinden. Hierover zijn 
gesprekken geweest op ambtelijk niveau en met de wethouder. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd dat 
volgens de omwonenden het bouwplan door kan gaan mits er aan de afspraken wordt gehouden. Zie 
samenvatting bijeenkomst met de wethouder d.d.  30 januari 2023.  
Er is niets bekend van opheffen van parkeerplaatsen. Het bouwplan voorziet in 2 parkeerplaatsen 1 op 
eigen terrein en 1 in de directe nabijheid. Gedurende de bouwperiode worden volgens de 
situatietekening in het Bouwveiligheidsplan twee parkeerplaatsen direct naast de inrit vanuit de 

tijdelijk opgeheven.  In de werkelijke situatie zijn hier geen 
parkeerplaatsen. Omwille van de veiligheid vanwege het bouwverkeer moeten deze ruimtes 
vrijgehouden voor het in- en uitrijden van het bouwverkeer. Deze komen weer vrij als de bouw klaar is. 
Zie situatietekening bij het bouwveiligheidsplan. 
4. Raadsvoorstel
Voor het Raadsvoorstel geldt hetzelfde als het collegevoorstel. Wij vinden dat de Raad recht heeft op de juiste 
context. Met name onder het kopje ‘kanttekeningen’ en de wijze van participatie ontbreekt die context. 
Bovendien is er nimmer sprake geweest van 9 woningen en is nimmer in overleg met omwonenden dit plan 
teruggebracht naar 5 en vervolgens naar 2.  
De context van het raadsvoorstel. Dit is puur een interpretatie van de fam Zowel in het B&W voorstel 
als het raadsvoorstel wordt samengevat een weergave van het participatieproces gegeven. De raad wordt 
hierdoor mede d.m.v.de bijlages voldoende geïnformeerd. Bij behandeling van de zaak in het college, de 
Commissie  en/of gemeenteraad kan dit, als de noodzaak daartoe aanwezig is, uitgebreider mondeling worden 
toegelicht. 
Het betrof hier een ander plan. Het ging toen om een integraal plan waarbij en 
gezamenlijk zou worden herontwikkeld. Integraal herontwikkelen van deze twee percelen (en het liefst ook nog 
samen met  heeft altijd onze voorkeur gehad. Bijvoorbeeld door te werken met 1 ontwikkelveld en 
een spelregelkaart om initiatieven van afzonderlijke grondeigenaren met elkaar af te stemmen. Nu blijft het ons 
inziens een suboptimale oplossing. En dat is zonde.  

De periode waar dit betrekking op had, is de periode zomer 2020 – voorjaar 2021. Het ging toen om 5 
eengezinswoningen op en later om 7 seniorenwoningen. Plannen die beide niet bij 
de maat en schaal van het dorp pasten. Aangezien nieuwe serieuze plannen op zich lieten wachten en ook een 
participatietraject uitbleef, heeft de eigenaar van het perceel verkocht en hebben de initiatiefnemers 
alleen een plan kunnen bedenken voor uitsluitend Botterstraat 6a. En dat zijn altijd de 2 bungalows geweest. 
Waarover een aantal omwonenden grote zorgen hebben geuit over de realisatie via de smalle steeg. 
Dit wordt aangepast, zie ook de reactie van Hedendaags Vastgoed.  
Tot slot. We hebben het vertrouwen niet expliciet uitgesproken in de naleving van de afspraken. En dat heeft te 
maken met de negatieve ervaringen die we tot nu toe hebben gehad met de initiatiefnemers en hoe met onze 
zorgen zijn omgegaan.  
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In het overleg van 30 januari heeft de heer  aangegeven pas vertrouwen te hebben in de uitvoering 
mits aan de hier beschreven voorwaarden wordt voldaan. Daar heeft hij zijn twijfels overs. 
Bovendien zijn er geen schriftelijke afspraken met ons gemaakt over schade aan onze opstallen, het beschikbaar 
houden van het recht van overpad etc.  
Hier zijn wel mededelingen over gedaan. Namelijk dat de aannemer hiervoor voldoende verzekerd is. Er is ook 
verteld dat er voorafgaand en na beëindiging van de werkzaamheden een opname plaatsvindt om eventuele 
schade vast te stelen en te beoordelen 
 We hopen dat onze opmerkingen en die van eventuele andere omwonenden worden meegenomen in de 
raadsvoorstellen, voor de juiste context en het vastleggen van de afspraken die ervoor zorgen dat wij akkoord 
zijn met de realisatie van de twee woningen.  
De info van de omwonenden is in voldoende mate verwerkt in de genoemde voorstellen.  

Met hartelijke groeten, 

Mail fam

Beste heer van der Laan, 

Bedankt voor het concept B&W voorstel en Raadsvoorstel. 
Bij dezen onze reactie op deze conceptvoorstellen. 

De familie heeft inmiddels al uitgebreid gereageerd. Wij kunnen ons volledig in deze reactie vinden. 
Daarbij willen graag nog meegeven dat het ons opvalt dat er geen concrete wijzigingen zijn doorgevoerd n.a.v. 
het gesprek van 30 januari jl. met de wethouder. We hebben één heldere vraag: wat gebeurt er als de termijn 
van april t/m juni om groot bouwverkeer (aan- en afvoer) via het Grenspad niet voldoende blijkt te zijn? Wij 
willen voorkomen dat - mocht er vertraging om welke reden dan ook - optreden, groot bouwverkeer via de steeg 
van de plaatsvindt. Dit willen we te allen tijde uitsluiten en daarom hier op papier duidelijke 
afspraken over hebben.  
Zie ook de reactie onder 2 mail fam.  Initiatiefnemer heeft toegezegd alles in het werk te stellen het gebruik 
van het Grenspad uiterlijk 31 juli 2023 te beëindigen. De initiatiefnemer, Hedendaags Vastgoed,  heeft een 
privaatrechtelijke overeenkomst met de eigenaar/bewoner van over het gebruik van het
voor het ‘zware’ bouwverkeer waarin de termijn die eindigt op 31 juli 2023 is vastgelegd. 
In deze overeenkomt is opgenomen onder 10 dat: “Indien om welke reden dan ook niet voor de bouwvak 2023 
gestart wordt met de werkzaamheden via jullie perceel, dan vervallen alle voornoemde afspraken en kan daar 
door beide partijen geen recht meer aan ontleend worden.” Er zal dan geen gebruik meer kunnen worden 
gemaakt van het Grenspad.  
Tijdens het gesprek van 30 jan jl. stelden we twee dingen voor: 

• Zwart op wit dat groot aan- en afvoer (zand, prefab etc.) nooit en te nimmer via de zal
plaatsvinden. Daarmee krijgt de gestelde termijn (apr t/m jun) waarde.
Zie bovenstaande reactie

• Een verlenging van deze termijn, voorgesteld tot het einde van het jaar. Daarmee is de druk ook van de
ketel.
De eigenaar van Grenspad 8a wenst niet verder te gaan dan eind juli 2023 omdat hij dan de woning gaat
betrekken en zelf weer gebruik gaat maken van deze toegang. Verlenging van de overeenkomst is daarom niet
mogelijk.

Omdat de ontwikkelaar veel vertrouwen uitsprak dat alles makkelijk binnen de termijn zoals nu gesteld kan 
worden gerealiseerd, zien wij geen reden waarom boven gestelde niet kan worden toegepast.  
Zie bovenstaande reacties. 

In afwachting van een concreet antwoord, 

Met vriendelijke groet, 
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