
Vragen m.b.t   Memo Ontwerpbestemmingsplan Utrechtseweg 341, De Bilt  

NB: in dit document zijn de door de griffie als technische bestempelde vragen schriftelijk beantwoord. In aanvulling hierop is ook een extra memo met een 
toelichting opgesteld dat gelijktijdig met de cie. gedeeld is: hier wordt ook op hoofdlijnen ingegaan ingebrachte aandachtspunten. De politieke vragen van de 
cie. kunnen mondeling in de vergadering aan de orde gesteld worden en zullen dan ook mondeling beantwoord worden. 

 

Partij Nr
.

Vraag / Input Antwoord / Reactie

D66
Opwaarderin
g

1 Deze bouwplannen liggen onder een vergrootglas vanwege de 
inpassing in de omgeving, en dan zeker vanwege de afwegingen 
die de provincie hier te maken heeft (al gemaakt heeft). Op 2 
december is er in De Bilt een 
inspraakavond/commissiebehandeling, en later in december een 
raadsbehandeling. Vooruitlopend daar op is het zeer wenselijk 
om over meer informatie te beschikken dan in het memo van GS 
van 6 oktober meegegeven is. Het gaat dan met name om 
concretere informatie over het wijzigen van de stedelijke contour. 
Hoe ziet dat er precies uit in een kaartbeeld? En hoe verhoudt 
zich dat tot andere ruimtelijke opgaven, met name 
natuurzonering en begrenzing werelderfgoed? Zou hier in de 
commissie een duidelijke toelichting op gegeven kunnen worden.
En dan gaat het niet alleen om het krijgen van de technische 
informatie, maar ook om de mogelijkheid hier in de commissie 
over van gedachten te kunnen wisselen.

Voor de overschrijding van het stedelijke gebied geeft de gemeente toepassing 
aan de instructieregel kernrandzones (artikel 9.8 Interim 
omgevingsverordening). In het aanvullend memo wordt hierover meer concrete 
informatie gegeven en met kaartbeeld inzicht gegeven in het wijzigen van de 
stedelijke contour. Het kaartbeeld is ook opgenomen in de toelichting van het 
ontwerp bestemmingsplan (incl. Bijlagen) op ruimtelijkeplannen.nl

SP 
Opwaarderin
g

2 De SP-fractie heeft grote twijfels bij het voorliggende bouwplan 
voor wat betreft de veronderstelde versterking van de 
natuurwaarden en de functionaliteit van de faunapassage. Hierin 
worden wij gesterkt door de mening van natuurorganisaties als 
IVN en UL, die aangeven dat dit ‘de laatste plek is waar je als 
gemeente buiten de rode contour moet gaan.’ Dit terwijl de door 
de initiatiefnemer geraadpleegde ecologen het plan juist 
ondersteunen. Deze twijfel geldt tevens voor het verleggen van 
de Biltse Grift. Wat heeft GS gedaan om de onafhankelijkheid 
van het gedane onderzoek te waarborgen en is GS bereid zo 
nodig alsnog zo’n onafhankelijk onderzoek te laten plaatsvinden? 
De SP wil in de bespreking graag de mening van de commissie 
horen over dit vraagstuk. 
Er is een zoekgebied aangewezen voor natuurcompensatie aan 

Allereerst is het onderzoek van Econsultancy uitgevoerd in opdracht van de 
gemeente. Econsultancy is een onafhankelijk bureau met gespecialiseerde 
ecologen (onderdeel van het netwerk groene bureaus). Als provincie 
beoordelen we of het bestemmingsplan past binnen de door de uw Staten 
vastgestelde provinciale kaders. Dit betekent dat het NNN onderzoek (en de 
bijbehorende natuurvisie) door ons is beoordeeld op basis van die kaders. Wij 
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de overkant van de N237, waarvan ecologen zeggen dat dit echt 
onvoldoende is en pas in een veel te laat stadium gerealiseerd 
gaat worden. Het lijkt er sterk op dat bij de gedeputeerde eerder 
de tijdsdruk om na vele jaren stilstand eindelijk tot een bouwplan 
te komen zwaarder weegt dan bescherming van de aanwezige 
natuurwaarden. Ook al omdat de initiatienemer aangeeft dat er 
geen ander plan meer komt. De SP wil hierover graag in debat 
met de gedeputeerde. 
Ook vindt de SP het getuigen van zwalkend beleid dat hier 
bouwen buiten de rode contour wél wordt toegestaan, terwijl bij 
GS de hakken in het zand gaan als het gaat om het Ronald Mac 
Donaldhuis (overigens met steun van de SP). Wat de SP betreft 
begeeft de gedeputeerde zich op een hellend vlak. Als het hier 
wordt toegestaan, wat zijn dan nog de argumenten om 
vergelijkbare inbreuken op het landschap te weigeren elders? 
Tot slot willen we van de gedeputeerde horen of hij vindt dat dit 
plan, met vooral dure woningen en maximaal 10% middenhuur, 
past in het Provinciale beleid om bij nieuwbouw minimaal 50% 
sociaal en middenhuur te realiseren.  
Dit alles leidt bij de SP tot verbazing dat GS geen zienswijze in 
wil dienen en wil in de commissie duidelijkheid krijgen of er 
alsnog een meerderheid in PS te vinden is om de gedeputeerde 
ervan te overtuigen dit alsnog te doen.

komen tot de conclusie dat de onderzoeken adequaat inzicht geven in de 
effecten op het NNN. Omdat het een gemeentelijk bestemmingsplan betreft is 
er voor GS ook geen rol om opdracht te geven voor een nieuw onderzoek.

PvdA en 
ChristenUnie 
Opwaarderin
g

3 Het is een waardevol natuurgebied dat de verbindende schakel 
vormt tussen het 
Kromme Rijngebied en het Noorderpark. Er lopen twee 
ondergrondse faunapassages, die in de wijk uitkomen. 
Compensatie vindt plaats aan de andere kant van de Utrechtse 
weg, en juist niet aan de kant van het oude zgn. Hessing-terrein.
Op 5 November jl. was in het AD te lezen dat geduld van de 
bouwer opraakt.
"Als het recente bouwplan wordt afgeschoten, zal Verwelius niet 
investeren in de sanering van het terrein.  Ook zorgt de bouwer 
dan niet voor uitbreiding en beheer van de natuur ter versterking 
van het Natuur Netwerk Nederland en de functionaliteit van de 
faunapassage, zoals nu wel is voorzien in het plan."
Een aantal vragen aan GS: 
-Wat is de reactie van gedeputeerde op dit statement?
-Kan gedeputeerde aangeven waar de zgn. meerwaarde voor 
NNN uit bestaat in deze casus? 
Klopt het dat de meerwaarde-berekening voor het merendeel op 
cijfers is gebaseerd (en slechts in beperkte mate door 
veldonderzoek). En hoe is er omgegaan met milieu en 

Het plan voldoet aan de regels van de Meerwaardenadering uit de IOV waarbij 
er sprake is van een meerwaarde in oppervlakte, kwaliteit en samenhang. We 
lichten dit in het aanvullend memo verder toe.
Ten behoeve van het bestemmingsplan zijn er diverse natuuronderzoeken 
uitgevoerd, te weten: de natuurvisie, NNN-onderzoek en beoordeling, quickscan 
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natuurorganisaties in dit proces, die dit gebied zeer goed 
kennen?
-Onder de Ingekomen stukken zien we dat de Vogelwacht  
betrokken is bij de plannen op het Verwelius-terrein. Vogelwacht 
geeft aan dat Verwelius contractuele afspraken niet nakomt. Uit 
hun reactie blijkt dat de quickscan niet goed is uitgevoerd, en dat 
de compensatie voor natuur  kwalitatief en qua locatie niet 
toereikend is. Kan gedeputeerde hier een toelichting op geven?
-Wat zijn de gevolgen voor flora en fauna en de ondergrondse 
passages, werken deze nog wel zoals bedoeld?
-Kan gedeputeerde verder onderbouwen waarom GS geen 
zienswijze heeft ingediend? Betekent dat ook dat de 
vergunningen ivm de Wet Natuurbescherming afgegeven moeten 
worden, of vindt daar nog een beoordeling plaats?
-Zijn contractuele afspraken met de eigenaar inzake de 
meerwaarde van NNN en de uitvoering daarvan, vastgelegd? 
Graag een onderbouwing. Zo nee, hoe gaat de provincie zorgen 
dat de compensatie dan wel plaats vindt?
-Op basis van de nieuwe interim omgevingsverordening zijn er nu 
allerlei plannen voor bouwen in het NNN, denk ook aan paleis 
Soestdijk en het KNVB-terrein. Onze fracties 
hebben twijfels over de gewenstheid van deze ontwikkelingen. 
Kan gedeputeerde aangeven waarom artikel 6.3 lid 1 sub a van 
onze omgevinsverordeningen van toepassing is? Er zijn immers 
reële alternatieven denkbaar, waarbij niet in het NNN gebouwd 
hoeft te worden. In de casus Verwelius wordt als voorbeeld 
genoemd het schrappen van de woningen buiten de (voorheen 
gehanteerde) 'rode contour', waarbij de rest van de bouw dan 
doorgang kan vinden.

en nader onderzoek ecologie inclusief DNA onderzoek naar das en witsnuitlibel 
(wet natuurbescherming). Deze onderzoeken zijn, naast de kennis van 
deskundigen, gebaseerd op uitgebreid ecologisch (veld)onderzoek. Bij deze 
onderzoeken heeft Econsultancy ook de gegevens van de natuur- en 
milieuorganisaties betrokken. Alle onderzoeken zijn terug te vinden in 
ruimtelijkeplannen.nl als onderdeel van het bestemmingplan. Daarnaast heeft 
het WUR een Alterra onderzoek en advies opgesteld voor de ecopassage en 
corridor.

Vanuit de provincie hebben wij het onderzoek beoordeeld op basis van de 
kader van PS in de IOV meerwaardebenadering. De conclusie die wij daarop 
hebben getrokken is dat hier sprake van is gelet op de kaders in de Interim 
omgevingsverordening, namelijk op kwantiteit, kwaliteit en samenhang. In het 
aanvullend memo wordt uitgebreid toegelicht waar deze meerwaarde uit 
bestaat. De gemeente is belast met de ruimtelijke onderbouwing van het 
bestemmingsplan en de onderzoeken die daaraan ten grondslag liggen. Het ligt 
niet in de rol van de provincie om participatie van natuurorganisaties daarin te 
borgen. Wel heeft provincie kennisgenomen van meerdere 
participatiemomenten die gemeente en ontwikkelaar voorafgaand aan de 
procedure heeft georganiseerd.

Ten westen van de ontwikkeling ligt een faunatunnel. Het plan verbetert het 
functioneren van deze passage door het verbeteren van de toelopen naar deze 
passage en een grotere afstand tot de woningbouwlocatie. NB De vraagsteller 
gebruikt het woord ondergrondse passages in meervoud, het gaat om 1 
passage.

Er zijn overeenkomsten in ontwerp die de uitvoering van de in het 
bestemmingsplan voorgestelde compensatie (zowel de kwantiteit als kwaliteit) 
juridisch goed moeten gaan borgen. Over deze overeenkomsten vindt nog 
afstemming plaats en deze moeten daarna nog worden ondertekend. De 
gemeente is er in een brief van op de hoogte gesteld dat het bestemmingsplan 
nog niet kan worden vastgesteld als de overeenkomsten nog niet zijn getekend. 
Dit is conform artikel 6.6 lid 1 IOV.

Reactie op toetsing aan artikel 6.3 lid 1 sub a: dit is niet het artikellid dat van 
toepassing is. Dat artikel is van toepassingen als het gaat om ontwikkelingen 
van groot openbaar belang. Er is toepassing gegeven aan artikel 6.3 lid 1 sub b, 
waarbij ontwikkelingen mogelijk zijn met toepassingen van de 
meerwaardebenadering. 

GroenLinks 
Opwaarderin

4 Al langer leven er in PS vragen over de invulling van het 
woningbouwprogramma op het terrein Verwelius (voormalig 
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g Hessing). Door GS wordt gerefereerd aan vragen in oktober 2019 
(door GroenLinks in de rondvraag van RGW), in januari 2020, en 
in oktober 2021.

In antwoord op vragen van de SP in oktober 2021 geeft GS op 6 
oktober in een memo de stand van zaken weer. GroenLinks vindt 
het memo summier en de tekst roept vragen op.

GroenLinks wil deze memo opwaarderen om met GS te spreken 
over de gang van zaken, de positie van PS in dit traject en wijze 
waarop GS tot het besluit is gekomen om geen zienswijze in te 
dienen. Meer specifiek gaat het ons om nadere toelichting op de 
onderwerpen als het verbeteren van de samenhang en 
verbinding van het NNN, de faunapassage en de 
natuurcompensatie die ertoe hebben geleid dat GS geen 
aanleiding zag een zienswijze in te dienen.
Waarom heeft GS niet eerder PS op de hoogte gesteld van het 
nieuw aangepaste bestemmingsplan en haar voornemen om in te 
stemmen zonder een zienswijze in te dienen op het 
bestemmingsplan?

5 Voor GroenLinks is het memo te summier met name door het 
ontbreken van meer inhoudelijke informatie. Zo is er in de memo 
sprake van meerdere natuuronderzoeken die ons niet bekend 
zijn. Waarom zijn die ons niet toegezonden? Waarom worden de 
elementen faunapassage en compensatie niet nader toegelicht? 
Kunnen we deze stukken en toelichting alsnog ontvangen?

In het aanvullend memo wordt een nadere toelichting gegeven op de elementen 
faunapassage en compensatie. De onderbouwing en natuuronderzoeken zijn 
inzichtelijk via het ontwerpbestemmingsplan, door de gemeente gepubliceerd 
op ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer 
NL.IMRO.0310.20010BP0020-ON01. In de bijlagen bij de toelichting zijn de 
natuuronderzoeken toegevoegd.

6 Over de te bouwen woningen wordt gezegd “Ook voorzag het 
vergunde bouwplan niet in een aan bod dat aansluit bij de 
huidige vraag.” Doet het huidige bouwplan dat wel? Welke soort 
en categorieën woningen worden er op dit terrein gebouwd? 
Kunnen we deze informatie ontvangen?

Dit wordt door gemeente onderbouwd in de toelichting van het 
bestemmingsplan en de gevraagde informatie is daarin gepubliceerd. Er wordt 
voorzien in een gevarieerd woningbouwprogramma dat aansluit op het 
gemeentelijke woningbouwbeleid en woningmarkt-onderzoek uit 2019. Het plan 
bestaat voor een groot deel uit rijwoningen en twee-onder-een-kapwoningen. 
Verder wordt voorzien in 10% middenhuur. Dit aanbod sluit beter aan op de 
vraag dan de bestaande vergunning, die bestaat uit woningen opgezet in een 
groot volume. Het betrof een woonenclave (gated community) die enkel 
toegankelijk zou worden voor de bewoners ervan. In het vergunde bouwplan 
was geen sprake van een sociale opgave. Overigens is de opname en omvang 
van een sociale opgave in een ruimtelijk plan aan de gemeente. De rol van de 
provincie hierin is om ervoor te waken dat er binnen de grenzen van de 
gemeente in voldoende sociale woningen wordt voorzien. De gemeente kan 
ervoor kiezen om de totale opgave te realiseren door het bouwen van sociale 
woningen elders.
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Naast een verbetering met de opname van het aandeel middenhuur is door 
gemeente en ontwikkelaar gezocht naar alternatieven op het vigerende plan die 
tot kwaliteitsverbetering leiden voor zowel woningbouw, als ook op andere 
gebieden (daarop wordt in het aanvullend memo nader ingegaan). Van daaruit 
is naar een uitvoerbaar plan gezocht, waar ook financiële haalbaarheid een rol 
heeft gespeeld bij het bepalen van de minimale opgave voor woningen voor 
middenhuur.

7 In het memo wordt gesteld dat er een onherroepelijke vergunning 
lag voor een plan met minder kwaliteit. Welke juridische 
mogelijkheden waren er om met een schone lei te beginnen? 
Had de gemeente De Bilt bijvoorbeeld de mogelijkheid de 
vergunning in te trekken?

De bevoegdheid tot het intrekken van een onherroepelijke bouwvergunning is 
gelegen bij de gemeente en deze mogelijkheid is in een eerder stadium met 
gemeente besproken, maar gelet op het risico op planschade heeft gemeente 
hier niet voor gekozen.

8 Door inwoners en natuurorganisaties worden vragen gesteld bij 
het uitgevoerde natuuronderzoek en de mate waarin het 
voorgestelde plan voldoet. Als fractie kunnen wij dat lastig 
beoordelen. Hoe beoordeelt uw college het onderzoek zoals 
uitgevoerd door ECONconsultancy en de kritiek hierop van 
genoemde inwoners en organisaties? Zitten daar mogelijkheden 
voor verbetering van het proces en de toetsing van de 
natuurwaarden?

De onderzoeken van Econsultancy zijn uitgevoerd in opdracht van de 
initiatiefnemer.  Econsultancy is een onafhankelijk bureau met gespecialiseerde 
ecologen. Dit bureau is onderdeel van het Netwerk Groene Bureaus, de 
brancheorganisatie voor ecologisch advies en onderzoek. Tachtig 
adviesbureaus werken daarin samen aan kwaliteitsbevordering en 
belangenbehartiging. Het Netwerk Groene Bureaus vertegenwoordigt driekwart 
van de ecologische adviseurs bij adviesbureaus. Het Netwerk Groene Bureaus 
bevordert de kwaliteit van ecologisch advies en onderzoek, behartigt de 
belangen van zijn leden en brengt samenhang in de branche voor ecologisch 
advies en onderzoek).De omgevingsdienst ODRU heeft namens de gemeente 
alle onderzoeken gecontroleerd en is akkoord gegaan met de onderzoeken en 
conclusies. Als provincie beoordelen we of het bestemmingsplan past binnen 
onze provinciale kaders. Dit betekent dat het NNN onderzoek (en de 
bijbehorende natuurvisie) door ons is beoordeeld. Wij komen tot de conclusie 
dat de onderzoeken goed zijn uitgevoerd. Voor de rol van de provincie in het 
proces verwijzen wij tevens naar het antwoord op vraag 3. 

9 Kan nader toegelicht worden aan welke artikelen in de Interim 
Omgevingsverordening het plan is getoetst, en waarom het plan 
aan de betreffende regels voldoet?

Wat betreft natuur is het plan getoetst aan de kaders in de Interim 
Omgevingsverordening provincie Utrecht (hierna: IOV) die aangeven onder 
welke voorwaarden een uitzondering kan worden gemaakt op het verbod op 
aantasting van het NNN. Eerst onder instrument saldobenadering in de PRV, 
vanaf 2021 onder kaders meerwaardebenadering IOV (art. 6.3 lid 1b). In de 
Interim omgevingsverordening worden strengere eisen gesteld aan de borging 
van de compensatieopgave. Naast de meerwaardebenadering is het plan ook 
getoetst aan andere kaders uit de verordening. Voor het overschrijden van het 
stedelijke gebied geldt daarvoor artikel 9.8 IOV (instructieregel kernrandzones), 
waarmee een uitzondering kan worden gemaakt op het verstedelijkingsverbod 
buiten het stedelijke gebied als daarmee gelijktijdig de ruimtelijke kwaliteit wordt 
verhoogd. In het aanvullend memo lichten wij de kwaliteitsverbetering toe.

Het plan voldoet aan de regels mbt de Meerwaardenadering uit de IOV waarbij 
er sprake is van een meerwaarde in oppervlakte, kwaliteit en samenhang. We 
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lichten dit in het aanvullend memo verder detail toe.  

10 Heeft er ook al een toetsing plaatsgevonden op andere 
provinciale beleidsstukken, zoals de wet natuurbescherming? Zo 
ja, op welke wijze heeft dit plaatsgevonden? Zo niet, wanneer 
vindt deze toetsing plaats?

Een bestemmingsplan moet door de gemeente getoetst zijn op uitvoerbaarheid 
in het kader van de wet en zo ook m.b.t. de Wet natuurbescherming. Bij het 
bestemmingsplan heeft de gemeente onderzoeken en toetsingen uit laten 
voeren of er sprake kan zijn van overtredingen van de wet en of er, indien daar 
sprake van is, een ontheffing redelijkerwijs verleend kan worden. 
Op het moment dat er een in het kader van de aanvraag omgevingsvergunning 
voor de bouwactiviteiten een ontheffing wordt aangevraagd wordt deze door de 
provincie als bevoegd gezag beoordeeld en verleend als deze voldoet aan alle 
wettelijke voorwaarden. Voor het voorliggende plan heeft de ontwikkelaar reeds 
een aanvraag voor ontheffing ingediend. De behandeling ervan loopt nog. In het 
gebied wordt ook al rekening gehouden met compensatie voor de das door een 
foerageergebied in te richten.

11 Is er in het plan ook rekening gehouden met de impact van een 
nieuwe woonwijk op de nabijgelegen natuur? Zoals recreatie in 
de omgeving door de toekomstige huishoudens, het houden van 
huisdieren zoals katten en mogelijke andere natuur- en 
milieueffecten? Zo ja, op welke wijze is daar rekening mee 
gehouden en hoe wordt dat beoordeeld?

In het bestemmingsplan wordt geborgd dat de invloed van effecten van de 
woonwijk door verlichting en geluid en aanwezigheid van mensen wordt 
voorkomen. Alle overgangen van woonwijk naar natuurgebied worden hier zo 
ontworpen dat nieuw in te richten natuur fysiek afgesloten wordt voor de 
bewoners door onder andere een sloot met damwand aan te leggen. Voor deze 
sloot is een minimale breedte opgenomen tussen de afstand van de 
woninggevels tot het NNN om externe invloeden op het NNN zoveel mogelijk te 
beperken. Aan de zuidzijde is minder ruimte voor een brede sloot, voor dat deel 
wordt het NNN door middel van uitbreiding van de beplanting van de woonwijk 
afgesloten. Zo blijft de kwetsbare natuur beschermd tegen invloeden als gevolg 
van menselijke aanwezigheid en huisdieren. Ook wordt met de inrichting van 
het plan rekening gehouden met o.a. licht om externe effecten zoveel mogelijk 
te voorkomen, door beplanting en rietzones. Deze bieden voldoende 
beschutting voor de meest storingsgevoelige soorten zoals ree en das.

Ook op dit punt betekent het ontwerp bestemmingsplan een grote verbetering in 
vergelijking met het vorige plan, waarbij de externe effecten vanuit de woningen 
op de natuur groter zijn. In dat plan was alleen langs het oostelijke deel van het 
plangebied een wal aanwezig. Voor de andere woningen was er vanuit de 
tuinen geen barrière tot het natuurgebied.

12 Wordt de natuurcompensatie voorzien voordat het project 
gerealiseerd wordt, conform het amendement zoals opgenomen 
in de Interim Omgevingsverordening? Zo ja, hoe is dat geborgd? 
Zo niet, waarom niet? En op welke wijze wordt gecontroleerd of 
de maatregelen uitgevoerd zijn en voldoen aan de vooraf 
gestelde vereisten?

In het amendement is aan artikel 6.3 lid 3 (waar het gaat over de het beperken 
van de aantasting en de tijdige compensatie) aan de toelichting het volgende 
toegevoegd: 

zoals bedoeld in artikel 6.3 lid 1 onder b is het uitgangspunt dat de meerwaarde 
binnen 10 jaar moet kunnen worden bereikt. Gezien de ontwikkelingstermijn 
van natuur zal dit in de meeste gevallen betekenen dat de compensatie 
voorafgaand aan de ontwikkeling moet worden ingezet.’
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In het voorliggende plan is via de voorwaardelijke verplichting geregeld dat de 
compensatie binnen 2 jaar na het verlenen van de omgevingsvergunning moet 
zijn uitgevoerd. Na inrichting zal de nieuwe natuur ondersteund door het juiste  
beheer zich verder gaan ontwikkelen. De natuur is binnen de termijn van 10-jaar 
zover ontwikkeld dat de meerwaarde is bereikt. Voor de borging van het beheer 
en de inrichting van compensatiemaatregelen wordt een overeenkomt 
afgesloten tussen provincie en ontwikkelaar. Daarin wordt onder andere 
opgenomen op welke manier wordt gecontroleerd of de maatregelen uitgevoerd 
zijn en voldoen aan de vooraf gestelde vereisten. Er vindt momenteel nog 
afstemming plaats tussen provincie en ontwikkelaar over de exacte invulling van 
deze overeenkomst. Bij gemeente is aangegeven dat bestemmingsplan niet kan 
worden vastgesteld voor deze overeenkomst getekend (cf. art. 6.6 lid 1 IOV).

13 Als GroenLinks-fractie worden we graag op de hoogte gehouden 
van dit dossier. Op welke wijze wordt PS hierover verder 
geïnformeerd?

De cie RGW ontvangt actief informatie over actuele ontwikkelingen en 
vervolgstappen over het bestemmingsplan.

PvdD
Opwaarderin
g

14 Het is voor de Partij voor de Dieren nog te onduidelijk op welke 
wijze de natuurbelangen geborgd worden in dit plan. We willen 
het graag hebben over het omliggende NNN-gebied en de 
toegankelijkheid van de faunapassage.
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