Jaarverslag 2013
Nieuwsbrieven 2013 van de Stichting Behoud Prinsenlaan en Ommelanden
NIEUWSBRIEF februari 2013
De Stichting Behoud Prinsenlaan e.o. blijft alert op eventuele ontwikkelingen in haar werkgebied.
Voorzitter
Helaas heeft Hella van Schaik per 1 januari wegens drukke werkzaamheden haar taak als voorzitter
van de Stichting neergelegd. Dit betekent dat de voorzittersfunctie vacant is.
Hella was gespecialiseerd in zaken betreffende de gemeentewetgeving en bestuursaangelegenheden
en heeft haar kennis optimaal ingezet.
Bankje
De Agrarische Natuurvereniging Noorderpark heeft op verschillende locaties in het Noorderpark
bankjes neergezet. Ook op het Prinsenlaantje is er één neergezet, er staat een informatiepaneel
naast met een luchtfoto van het gebied Prinsenlaan Oost en wetenswaardigheden over het
coulisselandschap.
Onderhoud Prinsenlaan
De eigenaar van de Prinsenlaan heeft in december 2012 onderhoud laten verrichten; een groot deel
van de westkant is kort afgezaagd. Het hout is afgevoerd.
Donatie 2013
Enige donateurs hebben uit zichzelf de bijdrage overgemaakt. Voor wie dat vergeten is:
Ons rekeningnummer is nog steeds 1032 84 826 t.n.v. Stichting Behoud Prinsenlaan en Ommelanden
te Groenekan.

NIEUWSBRIEF januari 2014
Nieuwe bestuursleden
Twee nieuwe leden zijn onlangs tot het bestuur van de Stichting Behoud Prinsenlaan en
Ommelanden (SPB) toegetreden:
Fien Klaasen‐de Ronde Bresser, Groenekan
Peter Janssen, Maartensdijk.

Uitspraak Raad van State
De Raad van State heeft op 29 juli 2013 op inhoudelijke gronden het Bestemmingsplan Prinsenlaan
80 te Groenekan vernietigd; betreffende een uitbreiding van B&B ’t Koningsbed.
De complete tekst van de uitspraak is terug te vinden op de website van de SBP.

Gesprek SPB gemeente De Bilt
Op 28 oktober 2013 heeft een gesprek met ambtenaren van de gemeente De Bilt, de eigenaar van
B&B ’t Koningsbed en het bestuur van de SPB plaatsgevonden.
Er is gesproken over een deel van het vernietigde bestemmingsplan Prinsenlaan 80 te Groenekan,
namelijk het ‘natuurplan’.

Zienswijze 29 oktober 2013
In deze laatste zienswijze op het Bestemmingsplan Buitengebied Maartensdijk 2012 geeft de SPB
commentaar en aanvullingen op de Nota Vooroverleg en Inspraak “Bestemmingsplan Buitengebied
Maartensdijk 2012”, naar aanleiding van het antwoord op haar zienswijze van 26 april 2012.
Beide zienswijzen zijn te vinden op de website www.prinsenlaantje.nl onder de link: Nieuwe
Ontwikkelingen.

Gemeenschappelijk Landbouw Beleid Europa (GLB)
In 2015 wordt vanuit Brussel het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid van kracht.
Dit houdt in dat er een nieuw subsidiebeleid voor grondgebruikers komt, dat zich richt op
vergroening van de sector: natuur, milieu en water.
De SBP volgt de ontwikkelingen nauwlettend. Verschillende bestuursleden nemen deel aan de
debatten die georganiseerd worden door bijv. de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark en door
de Natuur en Milieufederatie Utrecht. Ook zijn we geabonneerd op digitale nieuwsbronnen.

IBANnummer
Het huidige bankrekeningnummer van de SBP luidt:
NL73RABO0103284826 ten name van Stichting Behoud Prinsenlaan e.o. te Groenekan.
De SBP hoopt uw bijdrage spoedig tegemoet te zien. 

Website: www.prinsenlaantje.nl

