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Beste

Wij hebben kennis genomen van het standpunt van Gedeputeerde Staten over de aanpassing van de
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening. Op basis hiervan kan onze raad een
bestemmingsplan vaststellen dat vooziet in een nieuw bouwvlak voor uw nieuw te vestigen bedrijf aan de
Peter van de Breemerweg in Soest.
Met de vestiging van uw bedrijf op deze gewenste locatie hebben w¡j grote moeite. Een nieuw bouwperceel
ín dit open en onbebouwde gedeelte van de polder tast die openheid van het polderlandschap ernstig aan.
Tegelijkertijd willen wij het amendement uit 2013, die geleid heeft tot de vernietigde wijzigingsbevoegdheid
in het bestemmingsplan landelijk gebied, respecteren.

Wij zullen nogmaals uitvoerig kennis nemen van alle reeds eerder uitgevoerde onderzoeken in dit dossier,
Ook zullen wij daarover met u in gesprek gaan. Hiervoor is helaas enige tijd nodig waarvoor wij uw begrip
vragen. Uiterlijk in het derde kwartaal van 2018 zullen wij ons besluit nemen.
Ook de provincie zullen wij van ons standpunt en voornemen op de hoogte brengen.

Meer informatie?
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact op met Paul Haagen, telefoon 0356093282 of e-mail P.Haagen@soest.nl.
Met vriendelijke groet,
emeester en wethouders
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Beste mevrouw, meneer,
Bijgaand treft u de brief aan die wij aan de
, hebben gestuurd naar aanleiding van
zijn verzoek voor een nieuw agrarisch bouwperceel aan de Peier vari den Breemerweg in Soest.

Meer informatie?
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact op met Paul Haagen, telefoon 0356093282 of e-mail P. Haagen@soest.nl.
Met vriendelijke groet,
Burg

en wethouders

Age Veenstra
Gemeentesecretaris

Afschrift: de gemeenteraad van Soest.

Telefoon:035-6093411
Bezoekadres: Raadhuisplein 1, Soest

Postadres: Postbus 2000,3760 CA Soest

E-mail

Internet: www.soest. nl
ì postbus2000@soest.nl

Postbus 2000 - 3760 CA Soest

ls deze post n¡et voor u bestemd?
Dan vragen wij u om de onderstaande gegevens in te vullen en de envelop terug te sturen.
Vermeld op de voorzijde van de envelop 'retour afzender'. Een postzegel is niet nodig.
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Geadresseerde is onbekend op dit adres.

tr Geadresseerde is overleden.
tr Geadresseerde is verhuisd naar:
Straat
Postcode

Huisnummer
Woonplaats

Bedankt voor uw medewerking.
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