
I 

Datum 
22 augustus 2018 

Zaaknummer 

Onderwerp 
Hoorzitting inpassingsplannen 

«NAAM» 
«ADRES» 
«POSTCODE» «PLAATS» 

Inlichtingen bij 
Alida Mooy 
0263598877 
griffie@gelderland.nl 

Blad 
1 van 2 

Geachte heer/mevrouw, 

Op 21 augustus jl. hebben Gedeputeerde Staten (GS) bij Provinciale Staten (PS) voorstellen ingediend om een 
vijftal inpassingsplannen vast te stellen. Het gaat om de plannen Stelkampsveld, Binnenveld, Lingegebied, 
Willinks Weust en Korenburgerveen. Voor het uitvoeren van een aantal natuurmaatregelen in deze 
Naturazooo-gebieden is het nodig dat we gronden met bijvoorbeeld een landbouwbestemming wijzigen naar 
natuurgronden met een natuurbestemming. Normaal gesproken herziet de gemeente het bestemmingsplan. 
In dit geval hebben de gemeenten aan de provincie gevraagd om de bestemmingswijzigingen over te nemen. 
Op 26 september 2018 zullen PS over deze voorstellen gaan besluiten. 

U ontvangt deze brief omdat u eerder blijk gegeven heeft van belangstelling voor een van de plannen. 

De Statencommissie Economie, Energie en Milieu (EEM) houdt een hoorzitting, waarin een ieder die dat wil 
zijn mening kan geven over een van de plannen. Tijdens deze hoorzitting krijgt men maximaal vijf minuten 
spreektijd om aan de commissie zijn mening over een inpassingsplan kenbaar te maken. Mocht het aantal 
sprekers tijdens de hoorzitting zeer groot zijn, dan kan de voorzitter de spreektijd per persoon beperken. De 
hoorzitting vindt plaats op woensdag 5 september 2018 in de Statenzaal van het Huis der 
Provincie, Markt 11, 6811 CG Arnhem. Aanvang: 13.00 uur. 

U kunt zich aanmelden voor de hoorzitting bij de griffier van de commissie, Alida Mooy (026-3598877, 
a.mooy@gelderland.nl). Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 31 augustus 2018, 12.00 uur. 
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Met deze hoorzitting vervalt de mogelijkheid om over dit onderwerp tijdens de vergadering van de 
commissie EEM op 12 september 2018 in te spreken. De vergadering is wel bij te wonen vanaf de 
publieke tribune. Ook de Statenvergadering van 26 september 2018 kan men bijwonen. Beide 
vergaderingen worden via onze website ook live uitgezonden: www.gelderland.nl/statenlive. 

Met vriend~e groet, 

Bob Roelofs 
Griffier der Staten 
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