MEMORANDUM

DATUM

13-1-2021

AAN

Leden van Provinciale Staten

VAN

Gedeputeerde Van Essen

ONDERWERP

Memo ter informatie procedure Griendweg 1

Graag zou ik u met deze memo kort willen informeren over het voorontwerpbestemmingsplan
‘Griendweg 1’ in de gemeente Stichtse Vecht. Onderstaand treft u deze nadere uitleg.
Aanleiding
Op 7 oktober 2020 is er door statenleden een bezoek gebracht aan de Bethunepolder in de
gemeente Stichtse Vecht. Tijdens dit bezoek werd ook de melkveehouderij aan de Griendweg 1
bezocht. Deze agrariër gaf aan al vijf jaar bezig te zijn met het vergroten van zijn bouwblok.
Naar aanleiding van de rondvraag van de commissie RGW van 14 oktober 2020 heb ik
op vrijdag 30 oktober een belafspraak gehad met wethouder Van Liempdt over deze casus: waarin
wij de laatste stand van zaken van deze casus doorgesproken hebben. N.a.v. mijn toezegging in
genoemde cie. vergadering informeer ik u hierbij over de stand van zaken.
Procedure
Inmiddels is er een derde voorontwerp voor het plan door de provincie ontvangen. De twee eerder
ontvangen voorontwerpen (2018 en 2019) misten cruciale informatie en onderbouwingen voor de
disciplines Landbouw en NNN, waardoor die voorontwerpen niet voldeden aan de Provinciale
Ruimtelijke Verordening (PRV).
In het voorontwerp van 2020 is veel bijkomende informatie gegeven, waardoor er nu geen
zwaarwegende aandachtspunten meer zijn. De provinciale ambtelijke reactie is op 18 november
2020 naar de gemeente gestuurd. Gezien de positieve aanpassingen in het voorontwerp, is er
vertrouwen dat de rest van de procedure vlot doorlopen kan worden.
Overig
Er is door statenleden gevraagd hoe het komt dat dit plan al enkele jaren loopt. Dat komt
voornamelijk omdat er veel tijd tussen de verschillende voorontwerpen zit die door de gemeente
naar de provincie zijn gestuurd. Het plan is overigens nog geen vijf jaar geleden onder de aandacht
van de provincie gebracht; in oktober 2018 is het eerste voorontwerp naar de provincie gestuurd.
Nogmaals: Er zijn geen zwaarwegende problemen meer op het voorontwerp en daarom wordt
verwacht dat de rest van de procedure zonder problemen kan verlopen.

