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Reactie ontwerpbestemmingsplan
wijzigingsplan Mijzijde 156 Kamerik

VERZONDEN 2 5 JUL 2016
Geacht college,
In uw e-mail van 16 juni 2016 heeft u ons laten weten dat het ontwerp van het bestemmingsplan "wijzigingsplan
Mijzijde 156 Kamerik" met ingang van 16 juni 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt. U heeft hiermee voldaan
aan artikel 3.8, lid 1 sub b van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).
Het voorliggende bestemmingsplan geeft mij geen aanleiding opmerkingen te plaatsen in het kader van het
provinciaal belang zoals dat is opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en de
Provinciale Ruimtelijke Verordening, Provincie Utrecht 2013.
Vanuit landschap is wel één opmerking gemaakt betreffende de ringsloot:
"Het herstellen van het doorzicht naar het open veenweidelandschap is een landschappelijke verbetering.
Bij de uitvoering van het plan kan nog gekeken worden naar de vorm van de nieuwe ringsloot om het perceel
heen. Deze kan meer natuurlijk worden vormgegeven bij de overgang naar het agrarische grasland. De vorm van
de te dempen watergang achter het huidige pand en die aan de zuidzijde bij de buren kan hierbij inspireren"
Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

ir. M.J. Scheepstra
Teamleider Gemeentelijke Ruimtelijke Ontwikkeling
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