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Ontwerpbestemmingsplan Corridor, 

Stichtse Vecht

 

 

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het ontwerpbestem-
mingsplan Corridor vanaf vrijdag 22 februari tot en met donderdag 4 april 2013 ter inzage ligt.

Inhoud 

Het plangebied is gelegen in Breukelen tussen de A2 en het Amsterdams Rijnkanaal. Binnen het 
gebied liggen de bedrijventerreinen Breukelerwaard, Merwedeweg en Keulsevaart, woongebied het 
Rode Dorp, agrarisch gebied en Hotel Breukelen. Voor het plangebied geldt nu een in de afgelopen 
vijfentwintig jaar tot stand gekomen veelheid aan bestemmingsplannen. Ze verschillen qua opzet en 
juridisch/planologisch kader. Door verleende vrijstellingen komen de plannen vaak niet meer overeen 
met de feitelijk bestaande situatie. Met het nieuwe plan komt er een actueel, eenduidig en volgens de 
thans voor de ruimtelijke ordening geldende wettelijke standaarden gemaakt bestemmingsplan tot 
stand. Dit komt de kwaliteit en effectiviteit van het openbaar bestuur en daarmee de rechtszekerheid 
ten goede.

Inzien 

U kunt het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPcorridorBKL-OW01) vanaf vrijdag 22 februari 
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien tot en met 
donderdag 4 april bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in 
Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur) en het Servicepunt Beek en Hoff, Molendijk 34 
in Loenen aan de Vecht (maandag t/m donderdag van 13.00 tot 16.00 uur). Voor vragen kunt u contact 
opnemen met Tom Verkammen (0346-254000).

Reageren 

U kunt vanaf vrijdag 22 februari gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een 
zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u, onder vermelding van Zienswijze 
ontwerpbestemmingsplan Corridor Z/13/20200, richten aan De Gemeenteraad van Stichtse Vecht, 
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met Tom 
Verkammen (0346-254000).
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