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Geacht bestuur,

Uw fax aan de Raad van Vianen met als onderwerp sloop woningen Wilhelminastraat is ontvangen op
14 november 201-3.

In deze brief vraagt u de Gemeenteraad om het College van burgemeester en wethouders te
verzoeken over te gaan tot het stil leggen van het sloopwerk van de woningen aan de

Wilhelminastraat.

De Gemeenteraad is echter niet het bevoegde orgaan, maar het College. De Gemeenteraad zal uw
verzoek daarom door moeten sturen aan het College. De eerstkomende vergadering van de

Gemeenteraad is op L7 december 2013, zodat het college niet eerder dan na l-7 december 2013 aan

de behandeling van uw verzoek toekomt.

Gelet op uw vraag tot spoed - is vooruitlopend op de formele afhandeling - uw verzoek op ambtelijk
niveau beoordeeld. Op basis van de eerste bevindingen zien wij gelet op de feiten geen spoedeisend
belang dat het doorbreken van de formele procedure rechtvaardigt.

Het besluit van het College op uw verzoek kunt u gelet op de vergadercyclus en het kerstreces niet
eerder dan begin januari 201-4 verwachten.

Met betrekking tot uw melding dat mogelijk in strijd met de Flora- en Faunawet wordt gehandeld

melden wij u dat het gemeentebestuur in deze zaak geen bevoegdheid heeft. Wij hebben uw brief
doorgestuurd aan het daarvoor bevoegde orgaan, namelijk de Dienst Regelingen van het Ministerie
van Economische Zaken.
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Met dit tussenbericht vertrouwen wij erop u naar behoren te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Namen college van burgemeester en wethouders van Vianen,

Drs. l. (llse) Ponsen

Teamcoórdinator Ruimtel ijke ordening en Projecten

Informatie : M. van Kampen, tel.nr. 0347 369 205, e-mail: m.v.kampen@vianen.nl

Bijlage : --

Afschrift ; ROeP-AB en EW, College en griffie


