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Geacht college van B&W,

Ondanks alle inzet van uw college van B&W, is het helaas in het Ronde Tafel Gesprek (RTG van 17 februari jl.)

niet gelukt tot het besluit te komen het raadsvoorstel over de ontsluiting van Kwintelooijen en het hotel ter

behandeling aan uw gemeenteraad aan te bieden. Dat heeft als direct gevolg dat het ontwerp inpassingsplan

Landgoed Prattenburg niet, zoals gepland, op 1 april ter inzage gelegd kan worden. Dat betreur ik ten zeerste.

Na anderhalf jaar intensief met elkaar (bestuurlijk) overlegd te hebben om de ontsluiting van het hotel op locatie

Bosje van Wartou en het recreatiegebied Kwintelooijen op een verantwoorde wijze te regelen, is de uitkomst

van het RTG voor ons als provincie, maat zeet zeker ook voor Landgoed Prattenburg, zeer teleurstellend. We

kunnen niet anders dan constateren dat hier sprake is van het niet nakomen van gemaakte en vastgelegde

afspraken uit het Convenant Landgoed Prattenburg. Deze afspraken zijn door uw college van B&W met

medeweten van uw gemeenteraad gesloten.

We zijn ons er van bewust dat de ontsluiting via de Oude Veensegrindweg zeer gevoelig ligt in het gebied zelf.

Er zijn vijf ondezoeken gedaan, waarin meerdere malen feitelijk is geconstateerd dat de Oude Veensegrindweg

(met een aantal aanpassingen) als enige voldoet aan alle criteria en voldoende veilig is als ontsluitingsweg voor

het hotel én Kwintelooijen. De provincie had hierdoor samen met Landgoed Prattenburg de veruvachting nu door

te kunnen pakken en het ontwerp inpassingsplan ter inzage te kunnen leggen.

We vragen ons af of de 'Kwintelooijenconferentie' een stap vooruit is in het nakomen van de afspraken uit het

convenant. We vrezen dat het de omwonenden juist een opening biedt om druk uit te oefenen richting de

gemeenteraad om in geheel af te zien van een ontsluiting via de Oude Veensegrindweg. Niet alleen voor het

hotel, maar ook voor de recreatieve ontwikkelingen op Kwintelooijen.

lk wil u via deze brief er nogmaals en nadrukkelijk op wijzen dat ook gemeente Rhenen in het convenant heeft

geconstateerd dat de uitvoering van het convenant haalbaar en gewenst is (zie convenant onder

Ovenrvegingen, l). Hierbij is afgesproken dat partijen uit eigen beweging initiatief nemen voor uitvoering van de

onderdelen uit het convenant waar zij zelf verantwoordelijk voor zijn en actief bijdragen aan onderdelen waar zij

bij betrokken worden (zie convenant, afspraak 3.6).
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Het gehele proces duurt inmiddels ruim 4 jaar. lk dring er op aan dat u alsnog binnen korte termijn een positief

besluit neemt over de ontsluiting via de Oude Veensegrindweg en de daarbij vooçestelde kostenverdeling.

Hoogachtend,

Drs. R.W. Krol
Gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Landelijk Gebied
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