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Hoevelaken, 26 november 2018 

Betreft: Onze zienswijze mbt OTB Knooppunt Hoevelaken 60790722 

LS, 

Onze Stichting heeft uw brief ontvangen met betrekking tot de in aanhef genoemde zienswijze. Voor 

de goede orde melden wij dat, voor zover wij hebben kunnen nagaan, wij bij het uploaden van onze 

(13) zienswijzen geen nummer indicatie van u hebben terug ontvangen, waar aangegeven werd 

onder welk nummer u die zienswijzen hebt geregistreerd. Wij nemen echter aan dat uw brief handelt 

over onze zienswijze nr. 6 en met name over de zin: Wij behouden ons daarom het recht voor nader 

te reageren op de natuurcompensatie op het moment dat deze volledig bekend wordt gemaakt.  

In uw brief laat u ons echter weten dat wij nog tot 4 december aanstaande  tijd van u krijgen om 

onze zienswijze aan te vullen. Dit is niet acceptabel en geeft aan dat u ons voorbehoud uit onze 

zienswijze niet hebt begrepen. 

Wij hebben u er in onze zienswijze op gewezen dat wij pas zullen/ kunnen reageren op het moment 

dat U/ RWS het project volledig heeft afgerond voor wat betreft het onderwerp natuurcompensatie. 

Vooralsnog gaan wij er van uit dat dit volledige overzicht pas ontstaat bij het uitbrengen van het TB, 

of mogelijk nog later.  Er is echter geen mogelijkheid dan alsnog een nieuwe zienswijze uit te brengen 

volgens de bestaande procedure. Dat betekent derhalve dat, wanneer het uiteindelijke 

natuurcompensatievoorstel naar onze mening onvoldoende is, ons niet anders rest dan direct over te 

gaan naar een Beroep bij de Raad van State. Dat is de strekking van ons voorbehoud. 

Wij hopen dat wij met deze brief de zaak voldoende hebben toegelicht. 

Met vriendelijke groet, 

 

H.J. Lobeek 

Secretaris SHB&L 

 


