
Memorandum

Datum : 1 december 2005

Aan : Provinciale Staten van Utrecht

Van : drs.J.PJ.Lokker namens Gedeputeerde staten. Tel.:

Onderwerp : Reconstructieplanvaststelling.

In Gelderland heeft de Statencommissie Landelijk gebied op 24 november 2004 de indieners van
bedenkingen gelegenheid gegeven tot inspraak; daarvan heeft een viertal mensen gebruik gemaakt.
Naar aanleiding van deze inspraak hebben GS van Gelderland een tweetal kleine correcties
voorgesteld aan PS van Gelderland.
Om de besluitvorming zoveel mogelijk synchroon te laten verlopen is het denk ik goed dat ook uw
Staten deze correcties formeel vaststellen.
Daartoe is de volgende aanvulling van de Nota van Wijzigingen noodzakelijk.

Op blz. 10 worden na punt 12 opgenomen de punten 13 en 14, die als volgt luiden:

13. Alleen voor Gelderland relevant.
Aan de noord-oostzijde van de kern Huinen wordt een gebiedje dat nu als stedelijk gebied is
aangeduid, omgezet in de aanduiding verwevingsgebied, dit conform de huidige grens van de
bebouwde kom, zoals vastgelegd in het vigerend bestemmingplan.

14. Alleen voor Gelderland relevant.
Aan de oost- en zuidoostzijde van de kern Putten worden enkele gebiedjes, die thans zijn aangeduid
als extensiveringsgebied omgezet in stedelijk gebied, dit conform de huidige grens van de bebouwde
kom zoals vastgelegd in vigerende bestemmingsplannen.

Ik stel u  namens GS voor om deze aanvullingen te beschouwen als onderdeel van de Nota van
Wijzigingen en deze vast te stellen op 6 december 2004.

Voor de verdere besluitvorming is van belang, dat eventuele moties en amendementen, die worden
aangenomen in uw vergadering van 6 december 2004 onverwijld ter kennis worden gebracht van
Provinciale Staten van Gelderland, zodat zij daar in hun besluitvorming op 15 december 2004
rekening mee kunnen houden en zo mogelijk tot eenzelfde besluitvorming komen.
Dat geldt ook voor eventuele wijzigingen voor het Reconstructieplan, die voortvloeien uit de
vaststelling van de andere strategische plannen, waaronder het streekplan, op 13 december 2004.
Niettemin blijft het mogelijk dat Provinciale Staten van Gelderland op 15 december op onderdelen tot
een ander besluit komen dan uw Staten.
Als dat het geval is, is nadere besluitvorming in uw Staten begin 2005 noodzakelijk.

Met vriendelijke groet,

Drs. J.P.J.Lokker, namens het college van gedeputeerde staten van Utrecht.


