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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-711238320 DOS-2019-
0006901

Onderwerp

Brief aan Bewonersgroep Bleskensgraaf-West/Molen de Vriendschap over bewonersbrief ‘oproep

behoud Groene Hart in Bleskensgraaf-West’

Advies
1 . Vast te stellen de brief aan bewonersgroep Bleskensgraaf-West/Molen de Vriendschap over
‘oproep behoud Groene Hart in Bleskensgraaf-West', en daarvan een afschrift aan de gemeente
Molenlanden te verzenden.
2.Vast te stellen de publiekssamenvatting van de brief aan bewonersgroep Bleskensgraaf-
West/Molen de Vriendschap over ‘oproep behoud Groene Hart in Bleskensgraaf-West'

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
1 . GS-Brief met reactie op bewonersbrief
2. Brief bewonersgroep Bleskensgraaf-West/Molen de Vriendschap

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 12 november 2019 19 november 2019
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1 Toelichting voor het College

 

Bewonersgroep Bleskensgraaf-west/Molen de Vriendschap heeft vorige maand aan drie

verschillende gedeputeerden een brief geschreven over bouwplannen aan de westkant van het

dorp. De verstuurde brieven zijn identiek maar apart verstuurd omdat de afzenders raakvlakken

met verschillende portefeuilles zien. De brief is in concept eerder voorgelegd aan de drie

aangeschreven gedeputeerden Koning, Vermeulen en Bom-Lemstra waarbij is afgesproken de

beantwoording via GS te doen. 

 

De ontwikkelingen waar de zorgen van de bewonersgroep betrekking op heeft zijn een onderdeel

van gemeentelijke visievorming. Daarin hebben wij als provincie geen formele rol. Toetsing aan

ons omgevingsbeleid, waar de oproep om vraagt, is op dit moment dan ook (nog) niet aan de

orde. Dit zal plaatsvinden wanneer de ideeën uit de gemeentelijke visie worden vertaald in

ruimtelijke plannen. We gaan er daarbij van uit dat de gemeente Molenlanden bij het uitwerken

rekening houdt met de beleidsregels en verordeningen die wij voor dit gebied hebben vastgelegd

in het omgevingsbeleid. Tot die tijd blijven we ambtelijk met de gemeente in contact om eventueel

conflicterende belangen te agenderen. 

 

Financieel en fiscaal kader

Bedrag ex. B.T.W:      0 €

Programma:                Ruimte  

Financiële risico’s:      n.v.t. 

 

Juridisch kader

Er zijn geen juridische aspecten

2 Voorafgaande besluitvorming

 n.v.t.

3 Proces

 

De brief zal na vaststelling worden verzonden aan de bewoners, met afschrift aan de gemeente

Molenlanden. Over vervolg van het proces rond de wenselijkheid van ruimtelijke ontwikkelingen in

en rond Bleskensgraaf, in aanloop naar een mogelijke concreet initiatief in de vorm van een

bestemmingsplanprocedure, blijven wij met de gemeente Molenlanden in gesprek. 

4 Participatie

 

De beoogde ontwikkeling waarover de bewonersgroep zich zorgen maakt volgt uit een breed

gemeentelijk participatietraject van de gemeente met de inwoners van Bleskensgraaf. De

afzenders worden dan ook aangeraden eerst en vooral gebruik te maken van de ruimte die de

gemeente Molenlanden via deze aanpak aan belanghebbenden biedt.

5 Communicatiestrategie 

 Niet van toepassing


