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t.a.v. Burgemeester en wethouders

Betreft: Uw kenmerk 1451441/1649358 dd. 27 Juli 2021

Geacht College,

In bovengenoemde brief verzoekt U om een reactie/aanvulling op mijn brief aan U met datum 13

Juli 2021 inzake ''Motie 'Beheersverordening Landelijk gebied 2020.

U geeft aan op pag. 1 onderaan, onder (1) en (2), dat U onderwerpen niet nogmaals in behandeling
wilt nemen, omdat deze reeds beantwoord zijn en somt op pag.2 de brieven op die hierop betrekking

hebben.

Van al deze door U opgesomde brieven (behalve de laatste "verzoek vestigen Bed&Breakfast'), zijn
de beantwoordingen ontleend en gebaseerd op het toenmalig gehanteerde "Bestemmingsplan
Buitengebied 2012', dit Bestemmingsplan is op 19 februari 2020 reeds door de Hoge Raad

vernietigd.

Vanaf dat moment ( 19 februari 2020) is het oude ''Bestemmingsplan Buitengebied 2002' weer tot
leven gekomen, waarnaar U ook verwijst en daarmee bevestigd in de "concept-Beheersverordening

Landelijk Gebied 2020.

Dit betekent, dat de status van de gehele Heijendaalseweg zoals geldig in "Bestemmingsplan
Buitengebied 2002" verschilt met de status zoals opgenomen in de" Beheersverordening Landelijk

gebied 2020' en verzoeken om deze wijziging terug te draaien/ te corrigeren.

Graag willen wij hierover met U in een mondeling gesprek de situatie verder toelichten, om tot een

oplossing te komen.

Wellicht ten overvloede verwijs ik U naar de zaak/zaken, die voorliggen bij de Rechtbank Gelderland

en nauw verwant zijn met bovengenoemde situatie.

Verzoek toevoeging voorschrift Milieuvergunning varkensbedrijf
Beroep ambtshalve vergunning varkensbedrijf
Ingebrekestelling en de daarop volgende rechtsgang mbt het verzoek om diverse
handhavingen en verzoek/aanvraag Bed&Breakfast ( brief 25 januari 2021).



te

Graag verneem ik van U op korte termijn , wanneer verder overleg over aanpassing van de

Beheersverordening mbt onze situatie kan plaatsvinden.

In afwachting van Uw reactie verblijven wij.

Vriendelijke groet,

Bijlagen: Brief 6 Juli en 8 Juli aan de Raadsleden, op basis waarvan mede de "Motie

Beheersverordening Landelijk Gebied 2020' is aangenomen.


