Zienswijze Stichting Behoud Prinsenlaantje en ommelanden
inzake Bestemmingsplan Prinsenlaan 80

Ontvankelijkheid:
De Stichting heeft op basis van haar statuten als doel om de natuur- als ook de
cultuurlandschappelijke waarden te bewaken en te beschermen.
Daar het betreffende ontwerpbestemmingsplan midden in het gebied ligt dat de Stichting tracht te
beschermen en te bewaken, is de Stichting belanghebbende.
Onze opmerkingen gebaseerd op de ter visie gelegde stukken:
Wat betreft de ‘Toelichting’:
-Op pagina 12 staat dat het verwijderen van de begroeiing langs het Prinsenlaantje mogelijk moet zijn
indien de bereikbaarheid voor agrarisch bestemmingsverkeer dat vraagt. Het bestuur vraagt zich af
waarom deze passage is opgenomen in het bestemmingsplan. Immers: op dit moment is het mogelijk
voor agrarische voertuigen om het weidegebied aan weerszijden van het Prinsenlaantje te bereiken.
Waarom zou het dan nodig zijn om openingen in de begroeiing langs het Prinsenlaantje aan te
brengen?
-Er zit een verschil tussen de tekening van adviesbureau Bügel/Hajema, en de tekening in de
(nieuwe, aangepaste) versie van het natuurontwikkelplan waar het gaat om de sloot op het
zuidperceel van de B&B. Bij Bügel/Hajema wordt de sloot niet doorgetrokken tot de afwatering van de
Nieuwe Wetering, in het natuurplan is dat wel het geval. De stichting is van mening dat de sloot wel
moet worden doorgetrokken tot de afwatering van de Nieuwe Wetering, om de waterkwaliteit te
kunnen garanderen.
Wat betreft ‘Regels’:
-Er zit een verschil tussen de tekening van adviesbureau Bügel/Hajema, en de tekening in de (nieuwe,
aangepaste) versie van het natuurontwikkelplan waar het gaat om de bestemming van de 2 kleine
kavels tussen het Prinsenlaantje en het perceel van de B&B. Bij Bügel/Hajema is die bestemming
‘Agrarisch -2’, in het natuurplan ‘Natuur’. De Stichting is van mening dat de bestemming ‘natuur’ zou
moeten zijn, zodat de bestemming gewaarborgd blijft
De Stichting staat positief t.a.v. de ontwikkeling van natuur en herstel van cultuurlandschappelijke
kenmerken. Daarvoor blijft de Stichting graag gesprekspartner van de betrokken partijen.
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