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Geachte heer Spruit,

U heeft de provincie een mail gestuurd waarin u uw bezwaren tegen de Verkaveling voor groei Zegveld kenbaar

maakt. Graag licht ik u toe waarom de plannen hieromtrent zijn gewijzigd en hiermee de situatie aangaande uw

bezwaren is komen te vervallen.

lk heb uw mail voorgelegd aan de begeleidingscommissie voor de verkaveling en aan de Stuurgroep Landbouw

van de AVP-gebiedscommissie Utrecht-West. Zij hebben mij hun visie op uw bezwaren kenbaar gemaakt. De

begeleidingscommissie heeft tevens aangegeven dat het verkavelingsproces in oktober een herstart zal maken.

Reden hiervoor is dat twee agrariërs, die zorgen voor een flink deel van de ingebrachte grond, zich hebben

teruggetrokken. Hierdoor zal het plan waartegen u uw bezwaren kenbaar heeft gemaak, niet doorgaan.

Het instrument Verkavelen voor Groei is voor alle betrokkenen nieuw. De deelnemers aan het ruilproces

bepalen zelf het resultaat, niet de overheid of in dit geval de begeleidingscommissie. Die faciliteert het

kavelruilproces. Bij de herstart van het proces zullen de spelregels nogmaals tegen het licht worden gehouden

en zo nodig kunnen ze worden aangepast.

lk vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geTnformeerd.

H

ú
Drs. R.W. Krol,
Portefeuillehouder landelijk gebied

College van Gedeputeerde Staten
Archimedeslaan 6
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
T 030-25891 1 IPROVINCIE-UTRECHT.NL 16856
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2 oktober 2014
810BB,227

geen

Geachte heer Bol,

U heeft de provincie een mail gestuurd waarin u uw bezwaren tegen de Verkaveling voor groei Zegveld kenbaar

maakt. Graag licht ik u toe waarom de plannen hieromtrent zijn gewijzigd en hiermee de situatie aangaande uw

bezwaren is komen te vervallen.

lk heb uw brief voorgelegd aan de begeleidingscommissie voor de verkaveling en aan de Stuurgroep Landbouw

van de AVP-gebiedscommissie Utrecht-West. Zij hebben mij hun visie op uw bezwaren kenbaar gemaakt. De

begeleidingscommissie heeft tevens aangegeven dat het verkavelingsproces in oktober een herstart zal maken.

Reden hiervoor is dat twee agrariërs, die zorgen voor een flink deel van de ingebrachte grond, zich hebben

teruggetrokken. Hierdoor kan het plan waar tegen u bezwaren heeft niet doorgaan.

Het instrument Verkavelen voor Groei is voor alle betrokkenen nieuw. De deelnemers aan het ruilproces

bepalen zelf het resultaat, niet de overheid of in dit geval de begeleidingscommissie. Die faciliteert het

kavelruilproces. Bij de herstart van het proces zullen de spelregels nogmaals tegen het licht worden gehouden

en zo nodig kunnen ze worden aangepast.

lk vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd

Drs. R.W. Krol,
Portefeuillehouder landelijk gebied

Collêge van Gedeputeerde Staten
Archimedeslaan 6
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
T 030-25891 1 1
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