
 

Van: Peter Brons  
Verzonden: vrijdag 27 november 2020 11:54 
Aan: Dorpsraad Buurmalsen <dorpsraadbuurmalsen@gmail.com> 
Onderwerp: RE: verzoek om informatie/stand van zaken nieuwbouw Integraal Kind Centrum 

 

Geacht dorpsraad van Buurmalsen, 

 

De inhoud van uw e-mail komt als een verrassing. Vooral omdat u aangeeft geen reactie op uw email 

van 13 juli te hebben ontvangen. Op 16 juli is namelijk op uw e-mailbericht geantwoord, voor de 

volledigheid voeg ik dit verzonden bericht als bijlage toe. Als afsluiting van deze email heb ik 

aangegeven om graag in gesprek te gaan als er nog vragen of onduidelijkheden zijn.  

 

We zijn vanaf begin af aan open en transparant geweest in het verstrekken van alle informatie. Direct 

nadat uit het vooroverleg met de provincie duidelijkheid kwam over de locatie Groeneweg hebben wij 

een gesprek gepland met de direct betrokkenen. (waaronder uw Dorpsraad)) Zodat wij iedereen 

gelijktijdig van de ontstane situatie konden informeren en uitleg kon geven. De raad is met een 

raadinformatienota geïnformeerd. En met een persbericht, die wij in het gesprek ook besproken 

hebben, zo veel mogelijk mensen over de situatie geïnformeerd. Ook op de vragen per e-mail zijn wij 

zo volledig mogelijk geweest. Echter lijken er misverstanden en aannames te zijn, die voor 

onduidelijkheid zorgen. Als voorbeeld is er een misverstand over de precieze locatie aan de 

Groeneweg die beoogd was. En een verwarring over een ‘vooroverleg’ en een ‘voorontwerp’. In uw 

laatste e-mail verzoekt u om het voorontwerp, echter deze is er niet, dus kunnen we die ook niet 

aanleveren. Om de onduidelijkheden weg te nemen lijkt mij een dialoog de meest handige manier en ik 

ben bereidwillig om in gesprek te gaan. Graag hoor ik van u of u dit op prijs stelt. 

 
Vertrouwende u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
(PS zou u mij een bevestiging willen zenden dat u dit bericht ontvangen heeft) 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Peter Brons 
(Projectleider Vastgoed) 
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Van: Peter Brons  
Verzonden: donderdag 16 juli 2020 16:22 
Aan: 'Dorpsraad Buurmalsen' <dorpsraadbuurmalsen@gmail.com> 
Onderwerp: RE: toesturen argumentatie provincie locatie IKC 

 

Geachte dorpsraad, 

  

Bedankt voor uw email. Hieronder hopelijk een verduidelijking op de eerder verzonden informatie. 

  

In de memo die wij u hebben verzonden staat de paragraaf ‘Vooroverleg artikel 3.1.1. Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro)’ Daarin staat vermeld welk overleg wij met de provincie hebben gevoerd. 

Hieruit is de reactie van de provincie gekomen zoals wij u in de onderstaande email hebben verstrekt. 

Hiermee hebben wij u voorzien in alle noodzakelijke correspondentie.  

  

Doordat de ontwikkeling buiten het bestaande stedelijk gebied plaats vindt moet, naast de behoefte 

van de ontwikkeling op die locatie, ook gemotiveerd worden waarom het niet binnen het bestaand 

stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.  

  

In het geval van Tricht en Buurmalsen zijn de bestemmingsplannen ‘Kern Tricht’ en ‘Kern Buurmalsen’ 

te betitelen als stedelijk gebied. 

  

De locatie Groeneweg zoals in de locatiestudie is opgenomen is niet gelegen zoals u in uw e-mail 

aangeeft. Deze ligt verder naar het westen en buiten het bestemmingsplan, waarvan u een stukje 

(plaatje) heeft opgenomen.  

  

Het is zeker niet zo dat elke wijziging van het bestemmingsplan gestopt wordt als er ‘bezwaren’ 

verwacht wordt. Echter in dit geval, doordat de ontwikkeling niet past in vigerend beleid is het zeer 

aannemelijk dat een beroepsprocedure verloren wordt. 
  
Deze informatie zullen wij ook aan de raad zenden, zodat alle raadsleden op de hoogte is van alle 
informatie. 
  
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
(als er n.a.v. deze email nog nadere behoefte aan verduidelijking is, staan wij open om dit na de 
vakantieperiode mondeling te doen) 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Peter Brons 
(Projectleider Vastgoed) 

 


