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Geachte heer HoogendooÍn,

Tijdens surveillances eind 2015 zijn langs de Meije in zegveld diverse boatsavers aangetroffen. Ook op perceel

ZVD00G803 wat in uw eigendom is, is een boatsaver aangetmlíen. De Landschapsveroroening Provtncie Utrecht
2011 (hierna; Gv)verbiedt het hebben van boatsavers. ln deze brief leest u wat deze overtreding betreft en hoe u

deze ongedaan kunt maken,

tandschapsvèrordening PÍovincie Utrecht 2011
De Provinciale staten vàn lJtÍecht hebb€n regels gesteld ten aanzien van de bescherming van de kwaliteitvan het

landschap, de natuuÍwetens€happelijke, cultuurhistorische en archeologis.he waarden in de pÍovincie [Jtrecht.

Door deze Lsv bljft de schoonheid van het landschap behouden en wordt verrommeling tegengegaan.

De Reqionale Uiwoeringsdienst (RUD) is namens de provincie Utrecht bevoegd om de Lsv te handhaven.

OveÉreding
Tijdens een surveillance op 9 en op 15 december 2015 zijn langs de lqerje in Zegveld diverse boatsavers

aangekoffen. Omdat het vermoeden bestond dat niet alle boatsaveÍs ziin waargenomen (niet alle boatsavers zrjn

vanaf de weg qoed zichtbaao zijn recente luchtfoto's nog bekeken. ln totaal zrjn op negen locaties langs de Meije

boatsavers aangetroffen. Voor deze negen boatsavers is vastgesteld dat deze op grondgebied van de provincie

lJtrecht liggen, daar de pÍovinciegrens door de IYeUe heenloopt. Alle negen eigenaren van de percelen waàraan de
boatsavers liggen woÍden aangeschreven.

ook op uw perceel, 2V000G803, Meije 266, is een boats"aver aangetÍoffun. Als brjlage blj deze brieftreft u een

foto van de boaEaver aan.

Hiermee overtreedt u artikel 17 van de Lw. In aítikel 17 van de tsv is bepaald dat het veÈoden as om vaartuigen

of voorweDen zoals boatsavers aan te brengen op locitties die daar niet specifiek voor zijn aangewezen. Dit tast
de uitstraling van het landschap aan.

Ef gemeeften en de próv n.'e werken samen aan een gezónde, veiEe en duueame eeromqev nq
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Haídhaving
Nu geconstateerd is dat u in overtreding bent van de Lsv ontvangt u deze Bestuurlijke Waarschuwing. Hiermee

vezoeken wij u de overtreding ongedaan te maken. l, diert de bo.tsàyer té yeÍuudeÍen vóór 1 aprll
2016 eí daama verwlrderd te houden. Na afloop van deze termijn zullen wii controleren of u hieraaí
gehoor heeft gegeven.

Ívlaakt u de overtreding niet vóór 1 apíl 2016 ongedaan, dan stàrten wij e€n procedure wèèrbii wij u een last
onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen. Blijkt bij een hercontrole dat er ge€n sprake

meer is van de overtreding dan starten wij die pÍocedure uiteraard nid,

N.B. Deze brief is geen besluit waartegen op grond van de Awb bezwaàr kan worden gemaakt.

Tot slot
Heeft u nog vragen over deze brief of de contsole? Neem dan contact op met de toezichthouder via bovenstaande

contactgegevens.

Hoogadrtend.
Gedeputeerde Staten van Ubecht.
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