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DATUM 6 juni 2013 TEAM SGU 

NUMMER       REFERENTIE H. Schoen 

UW BRIEF VAN       DOORKIESNUMMER 030 258 2360 

UW NUMMER       E-MAILADRES Hans. Schoen@provincie-utrecht.nl 

BIJLAGE geen ONDERWERP Uitnodiging en programma 

hooravonden raden Rhenen en 

Veenendaal over inpassingsplan 

Prattenburg 

 

 

 

Geachte leden van de gemeenteraden van Rhenen en Veenendaal,, 
 
Hierbij wordt u door Provinciale Staten van Utrecht uitgenodigd voor een hooravond over 

het Voorontwerpinpassingsplan Prattenburg, waarvan u al eerder door uw griffies op de 

hoogte bent gesteld. De avond zal plaatsvinden op donderdag 13 juni 2013 in de 

Commissiekamer van het provinciehuis te Utrecht,  Archimedeslaan 6, aanvang is 19.30 uur. 

Geschatte eindtijd 21 uur. 

 

Op 31 oktober 2011 hebben Provinciale Staten het project Prattenburg benoemd tot project 

van provinciaal belang en besloten om ten behoeve van de realisatie een inpassingsplan op te 

stellen. De gemeenten Rhenen en Veenendaal en de landgoedeigenaar hebben hiermee 

ingestemd. Gedeputeerde Staten hebben het Voorontwerpinpassingsplan inmiddels 

vastgesteld. Dit voorontwerp ligt tot en met 20 juni 2013 gedurende zes weken ter inzage. 

Op 10 juni 2013 is er een informatieavond in de Hof van Rhenen om 20 uur, waarvoor ook 

uw raden uitgenodigd zijn.  

 

Het voorontwerp is ook besproken in de statencommissie Ruimte, Groen en Water van 3 

juni 2013. Bijgesloten vindt u het nog niet vastgestelde verslag daarvan..  

Voor het Voorontwerpinpassingsplan zelf verwijs ik u naar de provincie site 

www.provincie-utrecht.nl  (op de homepage intypen in de zoekfunctie 

Voorontwerpinpassingsplan Prattenburg en u krijgt de relevante stukken te zien) 

Provinciale Staten kunnen het inpassingsplan pas vaststellen nadat zij de betrokken 

gemeenteraden hebben gehoord (art. 3.26 Wro). Aangezien wij aan een zorgvuldige 

uitvoering hiervan hechten, willen wij graag invulling aan de wettelijke hoorplicht geven. 

Gemeenteraden Rhenen en Veenendaal 

 

T.a.v. De Griffier 
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Op 13 juni  2013 nodigen wij u, gemeenteraden van Rhenen en Veenendaal, uit voor een 

hooravond. Hierbij zijn statenleden van de Statencommissie Ruimte, Groen en Water en de 

gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling aanwezig. Hetgeen wat in de hoorzitting aan de 

orde komt, wordt gebruikt bij het opstellen van het Ontwerpinpassingsplan. Naar 

verwachting zal het Ontwerpinpassingsplan in september 2013 door Gedeputeerde Staten 

worden vastgesteld. 

Voor de avond van 13 juni willen wij na een korte inleiding over de stand van zaken rond 

het inpassingsplan vervolgen met de inbreng uit uw gemeenteraden over het voorontwerp. 

Daar gaat immers het horen over. Het staat u als gemeenteraden uiteraard vrij, hoe u uw 

delegatie naar de hooravond samenstelt en wie uw inbreng verwoordt of verwoorden. Bij 

eerdere inpassingsplannen was er soms één woordvoerder namens de raad, of juist meerdere 

als er verschillende standpunten leefden (b.v. oppositiefracties versus coalitiefracties). Ook 

kunt u met meerdere sprekers werken die elkaar aanvullen. Over de precieze samenstelling 

van uw delegatie en de wijze van presenteren van uw inbreng houdt onze griffie contact met 

uw griffie. Na de inbreng van de twee raden zullen Provinciale Staten u bevragen over uw 

inbreng en is er een nader gesprek over hetgeen aan de orde komt mogelijk. Hieronder ziet u 

een globaal programma van de avond. 

 

Wij zien uit naar een interessante en vruchtbare bijeenkomst. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

namens Provinciale Staten, 

 

A.H.L. (Arthur) Kocken 

  

voorzitter  statencommissie Ruimte, Groen en Water 

 
PROGRAMMA HOORAVOND RADEN OVER INPASSINGSPLAN 

PRATTENBURG 

 

19.30 Opening door de voorzitter van commissie RGW van Provinciale Staten 

van Utrecht en uitleg over de orde van de avond 

19.40 Korte Inleiding stand van zaken Inpassingsplan Prattenburg 

 

19.50 Inbreng gemeenteraad Rhenen over het voorontwerp Inpassingsplan 

 

20.10 Inbreng gemeenteraad Veenendaal over het voorontwerp Inpassingsplan 

 

20.30 Vragen van Provinciale Staten aan de gemeenteraden en 
gedachtenwisseling 
21.00 Afronding en sluiting door de voorzitter 

 


