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Actielijst klankbordgroep bp
LG Rondom de Vecht

Datum
20 januari 2016
Aan

Klankbordgroepoverleg bestemmingsplan Landelijk gebied rondom de Vecht
Datum: 19 januari 2016
Tijd: 20:00 – 22:30 uur
Locatie: kasteel Gunterstein
Aanwezig: iedereen
Tijdens de vergadering is het concept voorontwerp bestemmingsplan besproken. Vooraf hebben een
aantal leden alvast een reactie gegeven op het concept. Door de gemeente is aangegeven dat het
bestemmingsplan nog niet af is maar juist hun input nodig is om op korte termijn het
bestemmingsplan een aantal stappen vooruit te zetten.
De planning is om in week 8-10 het voorontwerp bestemmingsplan voor iedereen ter inzage te
leggen. Aan de hand van de ingekomen inspraakreacties zal de verdere planning worden bepaald.
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Bij vaststelling van het voorontwerp zal de raad geïnformeerd worden over het
proces en wat er gedaan is met hun input
Presentatie toesturen
Nieuwsbrief over de laatste stand van zaken opstellen
Link oude bestemmingsplannen doorsturen aan leden
Kaart aanduidingen artikel 18 toesturen
Verschil tussen begrippen Buitenplaats en landgoederen goed borgen ook in regels
Verschil maken tussen wonen binnen en buiten de bebouwde kom
Uitzoeken of mantelzorg vergunningsvrij overal mag
Windmolen 20 meter hoog waar komt deze regeling vandaan, is deze nog
gewenst?
Is het gewenst dat mestvergisting installaties niet toestaan langs de vecht
Toelichting over de gekozen hoogtes
Overzicht Initiatieven mailen
Het gehele landgoed Gunterstein toevoegen aan dit plangebied?
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Actiepunten:
Actie
1
Naar aanleiding van het peilstuk Nota van uitgangspunten in de raadscommissie
hebben de fracties een reactie gegeven op het de Nota. Deze wordt nog verspreid
over de leden.
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