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Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
 
Aanleiding 
Het gemeentebestuur van Leusden heeft ons college verzocht om toepassing te geven aan de 
afwijkingsbevoegdheid op grond van het Streekplan Utrecht 2005 – 2015 ten behoeve van de 
gedeeltelijke verlegging van de Maanweg (bijlage 1). De afwijkingsprocedure is nodig omdat het 
aanleggen van dit nieuwe wegdeel plaatsvindt op een locatie buiten de rode contour ten behoeve van 
een stedelijke functie, in een gebied met bijzondere natuurlijke, ecologische en landschappelijke 
waarden. 
 
Voorgeschiedenis 
Medio 2006 is begonnen met de bouw van 880 woningen in de nieuwe woonwijk Tabaksteeg in 
Leusden. Hieraan is door ons college voor diverse (woning-)bouwplannen medewerking verleend door 
toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). Aanvankelijk was het de 
bedoeling om deze woonwijk alleen te ontsluiten via de bestaande (op te waarderen) wegenstructuur. 
In westelijke richting is de woonwijk ontsloten via de bestaande Maanweg, via de provinciale weg 
N226, naar het Rijkswegennet. In oostelijke richting is het gebied ontsloten via de bestaande op te 
waarderen Groene Zoom, naar het Rijkswegennet. Het provinciaal beleid, zoals verwoord in het 
Streekplan Utrecht 2005 – 2015, voorziet in deze stedelijke ontwikkeling. 
 
Als gevolg van voortschrijdend inzicht op het gebied van mobiliteit en nieuwe wetgeving (Besluit 
luchtkwaliteit 2005 (Blk 2005)) is nadien gebleken, dat niet al het verkeer vanuit deze woonwijk via 
de bestaande wegenstructuur kon worden ontsloten. Zo is uit berekeningen gebleken dat de Maanweg 
in zijn huidige situatie uiteindelijk de groei van de automobiliteit ter plaatse niet aan zou kunnen, 
hetgeen zou leiden tot onaanvaardbare congestievorming ter plaatse en als gevolg daarvan een 
overschrijding van de normen op grond van het Blk 2005. Een aanvullende maatregel in de vorm van 
het gedeeltelijk omleggen van de Maanweg bleek dan ook noodzakelijk. De doorstroming van het 
verkeer is hiermee gewaarborgd, aan de normen van het Blk 2005 zou worden voldaan en het 
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woonklimaat voor de bewoners aan het niet om te leggen deel van de bestaande Maanweg wordt 
aanzienlijk verbeterd. Hiervoor heeft ons college op 13 maart 2007 een convenant gesloten met het 
gemeentebestuur van Leusden, waarbij de intentie is uitgesproken om deze oplossingsvariant uit te 
werken. Voorts is hierbij uitgesproken dat de te verleggen Maanweg tijdig wordt opengesteld om een 
adequate ontsluiting van de woonwijk Tabaksteeg te kunnen garanderen. Het Blk 2005 is inmiddels 
vervangen door luchtkwaliteitsnormen in de Wet milieubeheer. Omdat deze normen ruimer zijn is het 
verleggen van de Maanweg niet langer nodig om reden van luchtkwaliteitseisen. Het nieuwe tracé 
blijft wel noodzakelijk uit het oogpunt van verkeersafwikkeling en woonklimaat. 
 
Inpassing verlegde Maanweg 
De woonwijk Tabaksteeg wordt rechtstreeks ontsloten door de bestaande Maanweg. Deze weg ligt 
vanaf het ontsluitingspunt van de woonwijk in westelijke richting deels parallel aan de woonwijk 
Leusden-Zuid en maakt gerekend vanaf genoemd ontsluitingspunt na ongeveer 400 meter een knik in 
meer zuidelijke richting naar de Arnhemseweg (N226) toe. Dit zuidelijk deel zal worden afgesloten 
voor doorgaand verkeer en vanaf de knik zal de weg in een flauwe bocht worden doorgetrokken 
richting een nieuwe aansluiting op de Arnhemseweg ter hoogte van het gasregelstation. Diverse 
varianten voor het optimaliseren van de verkeerssituatie zijn de revue gepasseerd. Uit het oogpunt van 
landschappelijke inpassing, de mogelijkheid om een goede evz te realiseren en verkeersafwikkeling is 
voorliggend tracé gekozen. 
 
De te verleggen Maanweg zal een open gebied doorsnijden. Dit gebied kan uit een oogpunt van 
landschap, bestaande natuur en ecologie als waardevol worden gekenmerkt. De in dit gebied gelegen 
Heiligenbergerbeek maakt deel uit van een ecologische verbindingszone (evz). Overeenkomstig het 
provinciaal beleid is voor deze ontwikkeling onderzoek uitgevoerd. Daaruit is naar voren gekomen dat 
door middel van het treffen van mitigerende en inpassingsmaatregelen een inrichting van het gebied 
tot stand komt die een balans genereert tussen de aanwezige waarden en het algemeen belang dat 
gebaat is bij realiseren van de weg. Het inrichtingsplan voor het gebied is tot stand gekomen in nauw 
en intensief ambtelijk overleg tussen provincie en gemeente. Het resultaat hiervan is dat het tracé van 
de te verleggen weg zo is gelegd, dat er sprake is van een haakse overbrugging van de 
Heiligenbergerbeek. Hiermee wordt de confrontatie met de evz tot een minimum beperkt. Bovendien 
worden de twee rijbanen in hun breedte tot het minimum beperkt en worden ze in het midden 
gescheiden door een drie meter brede open ruimte, waardoor voldoende licht komt voor de fauna 
onder de brug. 
 
Naast deze mitigerende maatregelen zullen de navolgende inpassingsmaatregelen tegelijkertijd met de 
aanleg van de weg worden uitgevoerd: 
• de nieuwe loop van de Heiligenbergerbeek ter hoogte van de kruising met de verlegde Maanweg 

(om genoemde haakse kruising te kunnen realiseren); 
• het versterken van de natuurlijke oevers van de Heiligenbergerbeek; 
• het realiseren van een faunapassage onder de brug over de Heiligenbergerbeek; 
• het realiseren van een faunapassage onder de Arnhemseweg; 
• het maken van een hop-over over de verlegde Maanweg; 
• het maken van een boombrug over de Arnhemseweg; 
• het uitbreiden en versterken van de houtwallen (geleiding naar de faunapassage); 
• het realiseren van een poel. 
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Uit het vorenstaande en de door de gemeente overgelegde informatie (zie bijvoorbeeld het besluit van 
de raad inzake de verkeersontsluiting) is de noodzaak tot additionele ontsluitingsmaatregelen, in de 
vorm van een gedeeltelijke verlegging van de Maanweg, voldoende komen vast te staan. De nieuwe 
weg is zodanig ingepast dat tevens de doelstellingen voor het verbinden van de Schammer met Den 
Treek wordt behaald. Daar waar de verlegde Maanweg de Heiligenbergerbeek kruist kan de evz niet 
optimaal functioneren, maar door maatregelen aan beide zijden van de weg functioneert de evz wel. 
Behalve dat evz Heiligenbergerbeek wordt ook een extra verbinding gecreëerd over de Arnhemseweg, 
ten noorden van de nieuwe aansluiting van de Maanweg. Hierdoor komt de gewenste ecologische 
verbinding op robuuste wijze tot stand. 
 
Afwijkingsprocedure 
Gelet op de hiervoor beschreven voorgeschiedenis hebben wij in onze vergadering van 18 november 
2008 besloten de procedure tot afwijking van het Streekplan Utrecht 2005 – 2015 in gang te zetten ten 
behoeve van gedeeltelijke verlegging van de Maanweg. Het Streekplan Utrecht 2005-2015 is op 1 juli 
2008, met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro), van rechtswege 
omgezet in provinciale structuurvisie. Het overgangsrecht van de Wro bepaalt dat het recht, zoals dat 
gold vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, van toepassing blijft ten aanzien van het 
streekplan. Dit betekent dat de in het streekplan opgenomen afwijkingsprocedure nog steeds kan 
worden toegepast. Ons voornemen om toepassing te geven aan deze bevoegdheid is op 3 december 
2008 gepubliceerd, waarna de desbetreffende stukken van 4 december 2008 tot en met 14 januari 2009 
ter inzage hebben gelegen. Voorts hebben wij de Provinciale Planologische Commissie (PPC) over 
ons voornemen gehoord.  
 
PPC-advies 
De PPC heeft bij brief van 28 november 2009 (bijlage 2) in meerderheid met ons voornemen 
ingestemd. De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en het Ministerie van LNV hebben zich op 
het minderheidsstandpunt geplaatst dat medewerking aan het plan voor verlegging van de Maanweg in 
strijd is met het provinciale ‘nee, tenzij’-beleid. Er zou sprake zijn van significante aantasting van de 
evz Heiligenbergerbeek. In het streekplan is het ‘nee, tenzij’-beleid als volgt geformuleerd: “Nieuwe 
plannen, projecten of handelingen binnen en in de nabijheid van deze gebieden zijn niet toegestaan 
indien deze de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten, tenzij er geen 
reële alternatieven zijn én er sprake is van redenen van groot openbaar belang (het ‘nee, tenzij’-
regime).” Het gaat om gebieden binnen de groene contour, zoals een evz. NMU en LNV stellen dat er 
zonder de maatregelen die onderdeel uitmaken van het plan, sprake zou zijn van significante 
aantasting. Daarom menen zij dat overeenkomstig het ‘nee, tenzij’-principe een 
alternatievenonderzoek had moeten worden gedaan en het grote openbaar belang moet zijn 
aangetoond. Gesteund door de uitspraak van de Raad van State van 21 januari 2009 (ABRS 
200709133/1) inzake de goedkeuring van het bestemmingsplan Prinses Amalialaan te Woudenberg, 
stellen wij dat de maatregelen om negatieve effecten van de ingreep te verminderen weldegelijk 
mogen worden meegewogen in de beoordeling of sprake is van significante aantasting. Daarbij zijn 
wij van mening dat het aanleggen van een weg tegenwoordig méér inhoudt dan alleen het neerleggen 
van asfalt. De inpassing in het landschap dient integraal onderdeel uit te maken van de plannen. Wij 
zien de weg en de inpassingsmaatregelen dan ook als één project. De aan het plan ten grondslag 
gelegde onderzoeken laten zien dat het geheel aan maatregelen er toe leidt dat sprake zal zijn van een 
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goed functionerende evz. Hierbij moet worden opgemerkt dat de evz nog niet gerealiseerd is. Er zijn 
tot nu toe geen maatregelen genomen om de ecologische verbinding goed te laten functioneren. Een 
deel van de maatregelen die in het kader van het verleggen van de Maanweg worden getroffen ten 
behoeve van de ecologie zijn extra en waren zonder de bekostiging vanuit dit project waarschijnlijk 
anders niet gerealiseerd. 
 
In de Handleiding bestemmingsplannen 2006 is de ‘nee, tenzij’-benadering nader uitgewerkt. Met de 
Handleiding bestemmingsplannen wordt uitvoering gegeven aan het Streekplan Utrecht 2005 – 2015. 
Samen met het streekplan vormt de Handleiding het beoordelingskader voor gemeentelijke ruimtelijke 
plannen in brede zin, dat wil zeggen voor bestemmingsplannen, daarop gebaseerde uitwerkings- en 
wijzigingsplannen en verzoeken om een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 19 van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening. Op grond van de Handleiding dienen de volgende aspecten een rol te 
spelen bij de beoordeling of een project aanvaardbaar is in relatie tot de bescherming van de 
wezenlijke kenmerken of waarden van de EHS: “Om aantasting te voorkomen, is het op zijn minst 
noodzakelijk om beoogde ingrepen optimaal te situeren en de locatie optimaal in te richten. Het is 
zinvol om in een vroeg stadium van de planvorming hierover met de provincie overleg te voeren en zo 
mogelijk verschillende alternatieven op hun gevolgen te laten onderzoeken. 
Bij een optimale situering en inrichting kan gedacht worden aan: 
• situering binnen de bestemmingsgrenzen van de functie waarvoor uitbreiding van bebouwing 

plaatsvindt (“inbreiding” of vervangen van bestaande gebouwen of bouwmogelijkheden); 
• aansluiting bij bestaande bebouwing, op reeds verstoorde terreingedeelten. 
Voorts kan bij het minimaliseren van aantasting gedacht worden aan: 
• vermindering van de druk op de omgeving (betreden, parkeren, lawaai); 
• realiseren van aanvullend groen binnen terreingrenzen ten behoeve van optimale inpassing in 

natuur en landschap.”
De provincie is uitgebreid betrokken bij de totstandkoming van het plan voor het gedeeltelijk 
verleggen van de Maanweg. Er zijn diverse alternatieven onderzocht, wat heeft geresulteerd in de 
keuze voor een tracé met een goede landschappelijke inpassing, waarbij tevens een solide ecologische 
verbinding tot stand wordt gebracht. 
 
De Kamer van Koophandel heeft in de PPC gevraagd om een nadere onderbouwing van ons standpunt 
dat de aantasting niet significant is. Wij baseren ons standpunt op het onderzoeksrapport dat de 
gemeente heeft laten opstellen ten behoeve van het realiseren van de Maanweg. Het rapport, gedateerd 
21 mei 2008, is opgesteld door BTL Advies BV en daarin wordt geconcludeerd dat de voorgestane 
landschappelijke en ecologische inpassing van de weg niet leidt tot een significante aantasting van de 
evz van de Heiligenbergerbeek. Het advies van de PPC geeft ons kortom geen aanleiding om af te zien 
van toepassing van onze afwijkingsbevoegdheid (zie bijlage 3 voor de conclusie van het rapport).

Zienswijzen 
Gedurende de termijn van terinzageligging van de stukken zijn schriftelijk zienswijzen ingediend 
tegen de voorgenomen toepassing van de afwijkingsbevoegdheid van het streekplan door mw. C. 
Verduin-Munnik, namens de Stichting Nieuw Knal Groen en door dhr. P.F.M. Buters, 
Schutterhoeflaan 32 te Leusden (bijlage 4).

De Stichting Nieuw Knal Groen is van mening dat het beekdal van de Heiligenbergerbeek 
onherstelbare schade zal oplopen en dat er betere alternatieven voor handen zijn. Beter zou het zijn te 
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wachten op afronding van projecten die aansluiten op Rijks- en provinciale wegen. De Stichting is 
bang dat door verlegging van de Maanweg de gemeente de weg vrij ziet buiten de rode contour 
woningbouw te realiseren. De ingrepen ter versterking van de ecologische verbindingszone (evz) ter 
plaatse van de beek zijn naar mening van de Stichting onvoldoende. 
 
De heer Buters stelt dat het gekozen tracé ecologische en recreatieve verbindingen onmogelijk maakt. 
De gemeente had een tracé moeten kiezen dat niet strijdig is met het streekplan. Het tracé zou niet 
langer nodig zijn, nu er tussen gemeente en enkele grondeigenaren op het tracé een convenant is 
gesloten om de “groene agenda” uit te voeren. De heer Buters gelooft niet dat de gekozen ligging van 
het nieuwe wegtracé bijdraagt aan realisering van de “natte evz”. De plek voor de aansluiting van de 
nieuwe Maanweg op de Arnhemseweg zal de faunapassage over de Arnhemseweg verstoren, terwijl 
deze “Treek/Beekdalwissel” juist een belangrijke verbinding moet vormen, zeker nu de “droge evz” 
langs de Ponlijn feitelijk niet wordt gerealiseerd. De heer Buters vreest voor een toekomstige 
verlenging van de Noorderinslag, een andere weg in Leusden, die dan hetzelfde beekdal zal 
doorsnijden. Ook voorziet hij woningbouw in het beekdal. Hij vreest dat de grondeigenaren met hun 
“groene agenda” niet tot verbetering van de ecologische situatie verplicht zijn, maar wel voor de evz’s 
schadelijke bouwambities kunnen realiseren. Bewoners van Arnhemseweg 27, 29 en 31 zullen meer 
hinder ondervinden door het nieuwe wegvak. Hij stelt om al deze redenen een andere tracé voor, 
waarbij de panden op deze adressen worden gesloopt en meer natuur wordt gerealiseerd. De groene 
buffer tussen Leusden en Amersfoort wordt erdoor versterkt, waardoor de twee kernen niet aan elkaar 
vast kunnen groeien. Door de gronden van het nu te koop staande perceel Arnhemseweg 18 bij de 
plannen te betrekken zou minder ruimte verstoord worden en zou de strijdigheid met het streekplan 
beperkter zijn. 
 
Weerlegging zienswijzen 
Aan het besluit van de gemeenteraad tot keuze van het tracé is een variantenstudie vooraf gegaan. 
Daarbij is gekeken naar verkeersafwikkeling, groen, leefmilieu (geluidhinder, luchtverontreiniging en 
sluipverkeer) en kosten. De ligging en inpassing van het gekozen tracé is tot stand gekomen in overleg 
met provinciale deskundigen op het gebied van mobiliteit, natuur en landschap. Bezien vanuit het 
provinciaal belang voldoet het plan aan de ambities voor de realisering van natuur- en 
landschapswaarden en een goede verkeersafwikkeling, ook op het provinciale wegennet.  
 
Overeenkomstig het provinciaal beleid is voor deze ontwikkeling onderzoek uitgevoerd. Daaruit is 
naar voren gekomen dat door middel van het treffen een aantal aanvullende inpassingsmaatregelen een 
inrichting van het gebied tot stand komt waarvan uit het verrichte onderzoek blijkt dat er geen sprake 
is van significante aantasting van de wezenlijke waarden en kenmerken van de groene contour. De 
zienswijze van de Stichting Nieuw Knal Groen dat de maatregelen onvoldoende zijn, is ongegrond. De 
faunatunnel onder de Arnhemseweg is niet bedacht voor reeën en herten, zoals de Stichting suggereert, 
maar is als extra maatregel opgenomen voor de bewegingsvrijheid van dieren die leven op de flanken 
van de Heuvelrug. Dieren zoals dassen, die verblijven op de overgang van het droge bosgebied en het 
beekdal, kunnen daardoor beter bewegen tussen de evz Heiligerbergerbeek en het Ecologische 
Hoofstructuur (EHS)-kerngebied Den Treek. De verbinding van 5 meter aan weerszijden van de beek 
komt overeen met de afspraken over deze evz met de provincie. Zowel de beek als de oevers worden 
als verbinding ingericht en zijn daarmee geschikt voor de soorten waarvoor deze verbinding bedoeld 
is. Samen met de andere afgesproken extra ecologische inrichtingsmaatregelen wordt gewaarborgd dat 
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deze evz gaat functioneren. Hiermee wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot het “nee, tenzij”-
principe van de groene contour van het streekplan.  
 
De verlegging van de Maanweg hangt samen met ingrepen in het provinciale en Rijkswegennet. De 
provincie is doende de aansluiting Arnhemseweg-Hertekop te verbeteren. Rijkswaterstaat is bezig met 
plannen voor een verbetering van de doorstroming op de A28. Al deze maatregelen dienen het doel de 
verkeersafwikkeling aan de westkant van Leusden te verbeteren. Het is efficiënt noch noodzakelijk 
om, zoals de Stichting voorstelt, te wachten met de afwijkings- en bestemmingsplanprocedure voor 
verlegging van de Maanweg tot de andere ingrepen zijn afgerond, juist omdat deze procedures nog 
enige tijd in beslag kunnen nemen. 
 
Als de gemeente of grondeigenaren in dit gebied al plannen zouden hebben om woningbouw buiten de 
contour mogelijk te maken, dan zijn die niet van belang voor besluitvorming omtrent voorliggend 
plan. Dit plan maakt ook niet de weg vrij voor nieuwe woningbouw omdat de provinciale weging 
daarover zich baseert op diverse aspecten als natuur- en landschapswaarden, agrarische ontwikkeling 
en dergelijke. Deze weging zal pas opnieuw aan de orde zijn bij het opstellen van een nieuwe 
provinciale structuurvisie, die over enkele jaren aan de orde zal zijn. Uitgegaan wordt van de 
bestaande capaciteitsvraag, als gevolg van bestaand verkeersaanbod, autonome groei en toename in 
verkeer als gevolg van de woningbouw in de Tabaksteeg. 
 
Het alternatieve tracé voor de Maanweg dat de heer Buters voordraagt toont overeenkomsten met een 
van de varianten die door de gemeenten zijn onderzocht. Het rechtdoortrekken van de Maanweg naar 
de Arnhemseweg levert echter ofwel financiële complicaties (vanwege de noodzaak om tenminste drie 
woningen te moeten slopen), danwel verkeerstechnische complicaties op. Zoals gezegd is de ligging 
en inpassing van het gekozen tracé tot stand gekomen in overleg met provinciale deskundigen op het 
gebied van mobiliteit, natuur en landschap. Het plan doet recht aan de ecologische, landschappelijke 
en natuurwaarden van het gebied en integraal van het plan onderdeel uitmakende maatregelen 
waarborgen de realisering van de beoogde evz. 
 
Uiteraard zou het een goede zaak zijn als de groene structuur in dit gebied verder versterkt zou 
worden, zoals Buter in zijn uitgebreide alternatieve voorstel uiteen zet. Om die versterking te 
realiseren heeft de provincie met diverse partijen een convenant gesloten over de Groene Agenda. 
Realisering van de evz langs de Ponlijn is een van de maatregelen die in dat kader worden getroffen. 
De overeenstemming over en realisering van de Groene Agenda staat echter los van het project ter 
verlegging van de Maanweg. 
 
Aangezien de ingediende zienswijzen niet tot een ander oordeel aanleiding geven, hebben wij in onze 
vergadering van 10 maart 2009 besloten de procedure voort te zetten door uw commissie Ruimte, 
Groen en Water overeenkomstig de procedurele bepalingen in het streekplan in de gelegenheid te 
stellen desgewenst met ons college in overleg te treden. 
 
Essentie / samenvatting: 
Op 18 november 2008 heeft ons college besloten de procedure tot afwijking van het Streekplan 
Utrecht 2005 – 2015 in gang te zetten ten behoeve van de gedeeltelijke omlegging van de Maanweg.  
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De Provinciale Planologische Commissie (PPC) heeft ingestemd met ons voornemen om onder 
toepassing van de afwijkingsbevoegdheid van het Streekplan Utrecht 2005 – 2015 het gedeeltelijk 
verleggen van de Maanweg mogelijk te maken. De Natuur- en Milieufederatie Utrecht en het 
Ministerie van LNV hebben hierbij een (negatief) minderheidsstandpunt ingenomen. De Kamer van 
Koophandel acht het noodzakelijk dat onderbouwd wordt dat de effecten van het plan op de 
ecologische verbindingszone niet significant zijn.  
 
Ons voornemen om af te wijken van het streekplan is gepubliceerd op 3 december 2008. Tijdens de 
termijn van inzage zijn twee zienswijzen kenbaar gemaakt. De zienswijzen geven geen aanleiding de 
procedure te stoppen.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het resultaat van deze procedure is een verkeerskundig aanvaardbare ontsluiting van de nieuwe 
Leusdense woonwijk Tabaksteeg, waarbij door middel van mitigerende en inpassingsmaatregelen 
recht wordt gedaan aan de belangen van landschap, natuur en ecologie. 
 
Financiële consequenties 
Geen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Nu het huidige streekplan niet voorziet in de verlegging van de Maanweg, verzoekt het 
gemeentebestuur toepassing te geven aan de afwijkingsbevoegdheid. Nadat ons college, in aansluiting 
op het volgen van de procedure afwijkingsbevoegdheid, zal hebben uitgesproken dat afwijking van het 
streekplan ten behoeve van deze wegomlegging aanvaardbaar is, kan de gemeente Leusden het 
desbetreffende bestemmingsplan verder in procedure brengen. Tegen het desbetreffende 
ontwerpbestemmingsplan zullen wij t.z.t. op basis van de nieuwe Wro dan vervolgens ook geen 
zienswijze indienen.    
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Wij nodigen uw commissie uit om uiterlijk 20 april 2009 – of zoveel eerder als mogelijk – aan te 
geven of u met ons college wilt overleggen over ons hiervoor uiteengezette voornemen tot toepassing 
van de afwijkingsbevoegdheid van het Streekplan Utrecht 2005 – 2015. Indien u inderdaad met ons in 
overleg wilt treden, verzoeken wij u aan te geven binnen welke termijn u dit overleg wilt voeren. 
 
Een definitieve beslissing over de toepassing van de afwijkingsbevoegdheid zal plaatsvinden na het – 
eventueel – met uw commissie gevoerde overleg. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
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