Ambtshalve wijzigingen en wijzigingen naar aanleiding van de
beoordeling zienswijzen ontwerp-Structuurvisie Putten 2030.

1.

Inleiding.

Het ontwerp van de Structuurvisie Putten 2030 heeft van 6 maart tot 18 april 2014 voor een
ieder ter inzage gelegen. Gedurende die termijn kon op het ontwerp een zienswijze worden
ingediend. Op het ontwerp zijn 9 zienswijzen ontvangen en 1 vooroverlegreactie van de
gemeente Ermelo. Deze zienswijzen en overlegreactie zijn in de commentaarnota
samengevat en van een gemeentelijk beoordeling voorzien.
In deze bijlage is aangegeven welke wijzigingen ter tegemoetkoming aan de zienswijzen bij
de vaststelling in het plan moeten worden aangebracht.
Nadat het ontwerp van het plan ter inzage was gelegd, is gebleken dat het plan nog enkele
onvolkomenheden in zich heeft. Daarom wordt voorgesteld om het plan bij de vaststelling
op enkele punten ambtshalve te wijzigen. Deze wijzigingen worden ook hieronder
weergegeven.
2. Wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen/vooroverlegreactie
Verbeelding
Ter tegemoetkoming aan meerdere zienswijzen wordt de ingetekende doorgaande route op
de verbeelding in het westen van de gemeente niet meer specifiek op de kaart
weergegeven. Hiervoor in de plaats komt een globale aanduiding die het onderzoeksgebied
weergeeft van het verkeersonderzoek 2014.
Toelichting
Ter tegemoetkoming aan meerdere zienswijzen wordt de visie op het doorgaand verkeer
voor het gebied rondom Steenenkamer gewijzigd. Concreet leidt dit er toe dat met name in
de paragrafen 2.9 en 4.9 tekstuele wijzigingen worden doorgevoerd.
3. Ambtshalve wijzigingen
Toelichting
Paragraaf 2.3 Wonen – Kwanitatief toegevoegd alinea 5:
In aansluiting op de verplichting vanuit het Bro is alinea 5 toegevoegd waarin de ladder
duurzame verstedelijking wordt beschreven.
Paragraaf 2.6 Het buitengebied toegevoegd alinea Natura 2000:
Paragraaf 2.7 Landbouw toegevoegd:
Anticiperend op nieuw provinciaal beleid zoals dat naar verwachting zal worden vastgelegd
in de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening is paragraaf 2.7 toegevoegd. Samengevat
betreft het een beschrijving van de ambitie ten aanzien van de landbouw in de gemeente.

Paragraaf 2.14 Duurzaamheid:
Ten behoeve van de leesbaarheid en duidelijkheid zijn enkele paragrafen met betrekking tot
duurzaamheid verplaatst naar specifieke onderdelen/thema’s.
Paragraaf 4.12 Landbouwontwikkelingsgebieden:
In deze paragraaf is nader gespecificeerd de visie op de niet-grondgebonden landbouw.
Tevens wordt een ontwikkelingsbeleid voorgesteld waarbij ook niet in het
bestemmingsplan passende agrarische ontwikkelingen kunnen worden beoordeeld. Dit
voorstel sluit aan op het nieuwe provinciale beleid zoals dat naar verwachting opgenomen
wordt in de Omgevingsverordening.
Hoofdstuk 5 toegevoegd:
1. paragraaf 5.1 betreft een beschrijving van de relatie tussen de Structuurvisie de
verplichting vanuit de Wro voor kostenverhaal;
2. paragraaf 5.2 betreft een beschrijving van de relatie tussen de Structuurvisie en de
mogelijke verplichting tot het opstellen van een plan-MER;
3. paragraaf 5.3 geeft inzicht in de maatschappelijke uitvoerbaarheid.
Algemeen
Enkele tekstuele wijzigingen en aan de structuurvisie zijn afbeeldingen toegevoegd.

