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 Geachte mevrouw, heer,
 Bij brief van 14 mei 2010 heeft u namens dhr. E.N. Kruiswijk een voorstel gedaan
 omtrent de realisatie van een weideschuur aan de Oostkanaaldijk te Loenen aan de
 Vecht. Uw brief heeft voornamelijk betrekking op de oppewlakte van het nieuw te
 realiseren bouwwerk. Op 1 juni 2010 hebben wij uw verzoek behandeld. Middels
 deze brief informeren wij u over ons besluit en de vewolgprocedure.
 Oppe-lakte weideschuur
 Op 22 december 2009 hebben wij reeds een besluit genomen over de oppe|lakte
 van de nieuw te bouwen weideschuur aan de Oostkanaaldijk. Naar aanleiding van dit
 besluit, heeo een aantal gesprekken plaats gevonden, waarbij een oplossing is
 gezocht die recht zou doen aan zowel de wensen van dhr. Kruiswijk als de wensen
 van de gemeente Loenen.
 In uw brief van 14 mei 2010 doet u een voorstel om het te realiseren oppervlak
 terug te brengen tot 300 m2. De door ons gewenste 'ontstening ' komt hierbij neer
 op circa 25 procent. Wij kunnen instemmen met het terug bouwen van 300m2 na
 sloop van de bestaande opstallen. Daarnaast houden wij als maximale goot- en
 nokhoogte 4 respectievelijk 7 meter aan, conform ons eerdere besluit uit december
 2009.
 Aanvullende eisen
 Bij het herbouwen van een weideschuur aan de Oostkanaaldijk streven wij naar
 kwaliteitswinst. Wij hebben daarom de volgende (deels aanvullende) eisen ten
 aanzien van de nieuw te bouwen schuur:
 1. Sloop van bestaande (sterk vervallen) opstallen;
 2. Het terugbouwen van een kleiner oppervlak;
 3, Gebruik van hoogwaardige materialen, (zoals baksteen en hout) in overleg
 met de Welstandscommissie;
 4. Landschappelijke inpassing.
 Daarnaast willen wij u er hierbij op wijzen dat de mogelijkheid bestaat dat er een
 bom uit de Tweede Wereldoorlog gelegen is op de locatie van de te slopen opstallen
 aan de Oostkanaaldijk. Om meer duidelijkheid over deze bom en de gevolgen van de
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 ontwikkelingen op de Iocatie aan de Oostkanaaldijk op de veiligheid te krijgen, zal bij
 de indiening van een definitief bouwplan een risico-analyse uitgevoerd worden.
 Vervolgprocedure
 U Iaat op dit moment een bestemmingsplan opstellen. Wij vragen u het concept-
 voorontwerpbestemmingsplan voor (de Iocatie van) de weideschuur aan de
 Oostkanaaldijk aan ons bovengenoemd besluit aan te passen. In aanvulling hier op
 wijzen wij u er op dat een ieder een zienswijze ten aanzien van het
 ontwerpbestemmingsplan kan indienen en dat zowel de gemeenteraad van Loenen
 als de Provincie Utrecht een oordeel zullen moeten vellen over het bestemmingsplan
 voor (de Iocatie van) de weideschuur. Zonder hun goedkeuring is de bouw van de
 schuur niet mogelijk.
 Tenslotte wijzen wij u op de aan de diverse procedures verbonden kosten. Er zijn
 onder meer kosten verbonden aan de sloop- en bouwvergunningen en het
 beoordelen en vaststellen van het bestemmingsplan.
 Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, neemt u dan
 contact op met dhr. T. van Es via telefoonnummer 0294-236227 of via e-mail
 t.vanes@loenen.nl.
 Met vriendelijke groet,
 BurgeYeester en wethouders van Loenen,
 namen dezen,
 het hoo van de sector Grondgebied,
 F-u-Kos


