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Stand van zaken vestiging nieuw agrarisch bouwperceel Soest t.b.v. cie. RGW 2-7-2018

ln de vorige vergadering van de cie. RGW is de procedure met betrekking tot de partiële herziening
van de PRS en PRV aan de orde geweest in verband met de vestiging van een nieuw agrarisch
bouwperceet in Soest. Er was toen een inspreker die stelde dat er een

brief van het cottege van Soest naar de provinc¡e zou worden verzonden waarin gemeld zou worden

dat de gemeente Soest geen medewerking wil verlenen aan de vestiging van het nieuwe agrarische

bouwperceel.
Wij hebben een afschrift ontvangen van de brief die de gemeente Soest aan

heeft gestuurd op 19 junijl. (zie bijlage) naar aanleiding van zijn verzoek om een nieuw agrarisch
bouwperceel aan de Peter van den Breemerweg in Soest te vestigen. ln die brief wordt vermeld dat

het college van B&W grote moeite heeft met de vestiging va, op deze
gewenste locatie. Volgens het college zal een nieuw bouwperceel in dit open en

onbebouwde gedeelte van de polder die openheid van het polderlandschap ernstig
aantasten. Tegelijkertijd wil het college het amendement uit 2013, die geleid heeft tot de
vernietigde wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan landelijk gebied, respecteren.
Het college wil nogmaals uitvoerig kennis nemen van alle reeds eerder uitgevoerde
onderzoeken in dit dossier en zal daarover met r in gesprek gaan.

Uiterlijk in het derde kwartaal van 201B zal het college over de nieuwvestiging aan de
Peter van den Breemerweg een besluit nemen.

Afgelopen donderdag heb ik over dit standpunt van het college overleg gehad met wethouder
Dijkhuizen van de gemeente Soest. Gebleken is dat de gemeente tot een oplossing wil komen voor

deze bedrijfsverplaatsing maar datzij inderdaad ongelukkig is met de locatiekeuze. lk heb aan de

gemeente aangegeven welk traject is ingezet om tot besluitvorming over de partiële herziening van de

ÞnSlpRV te komen. Afgesproken is dat we de gemeente alle openbare stukken die geleid hebben tot

de provinciale keuze ter beschikking zullen stellen en dat we over het beschikbaar stellen van niet
openbare stukken eerst op korte termijn overleg met overleg zullen hebben.

Daarnaast heb ik aangegeven dat ik er aan hecht om de gemeente ru¡mte te geven voor een eigen

oordeelsvorming. Mocht de gemeente verzoeken om in onderhavige zaak de procedure voor de

partiêle herziening PRS/PRV aan te passen dan kom ik bij u terug.
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