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Stichting tekent beroep aan
tegen
omgevingsvergunning
Prinsenlaan 80
Aan het Prinsenlaantje ligt een voormalig
agrarisch bedrijf met als nevenactiviteit
een Bed en Breakfast met 9 kamers, Het
Koningsbed. De eigenaar wil zijn bedrijf
uitbreiden tot een hotel met 28 kamers
met conferentiecentrum en
restaurantfaciliteiten.
Opstelling gemeente
De Gemeente De Bilt vindt dat het
ontwikkelingsplan van Het Koningbed
strookt met haar visie op de ontwikkeling
van het buitengebied. Wel heeft zij
voorwaarden gesteld waaraan het plan
moet voldoen. Een ervan heeft betrekking
op compensatiemaatregelen ten behoeve
van natuurontwikkeling.
Reactie stichting
Al in een vroeg stadium heeft onze
stichting contact opgenomen met de
gemeente en zijn visie gegeven op die
compensatiemaatregelen. Intensief
overleg heeft erin geresulteerd dat de
gemeente een aantal aanbevelingen van
de stichting heeft overgenomen. Daardoor
is het plan voorzien van een uitgebreide
en waardevolle natuurontwikkel‐
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paragraaf, waardoor de natuurwaarden
van het Prinsenlaangebied goed versterkt
en aangevuld kunnen worden.
Het probleem
In de uiteindelijke omgevingsvergunning
die de gemeente heeft verstrekt aan de
eigenaar van Het Koningsbed is onzes
inziens echter onvoldoende gewaarborgd
dat het natuurontwikkelplan ook
daadwerkelijk in de afgesproken vorm zal
worden uitgevoerd. De stichting vindt dat
de gemeente onzorgvuldig heeft
gehandeld, en heeft dan ook beroep
aangetekend, bij de rechtbank Midden‐
Nederland.
De volledige tekst van het beroepschrift is
te lezen op onze website.
Vitaal platteland
De gemeente De Bilt wil met een hele
reeks belanghebbenden en organisaties
gaan praten over de toekomst van het
buitengebied. Dit in het kader van de
zogenaamde Startnotitie Vitaal Platteland.
De stichting zal zich aanmelden voor de
werkgroep.

Prinsenlaantje, april 2015
Bestuursaangelegenheden
Koo Vermeulen, Annemieke Roestenberg
en Maud Draaijer hebben het bestuur
onlangs verlaten. Wij danken hen voor de
grote inzet en expertise die zij jarenlang
getoond hebben.
Toegetreden tot het bestuur zijn Jaap
Vermeulen (penningmeester) en Douwe
Tijsma (voorzitter). Secretaris is Peter
Janssen.
Gezocht
Tevens zoeken wij nog een nieuw
bestuurslid met deskundigheid op het
gebied van biologie,
landschapsarchitectuur en/of bosbouw. Er
is een advertentie voor deze vacature
geplaatst op de vacaturebank VIA/MENS
De Bilt.
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Over de stichting
De Stichting Behoud Prinsenlaan is gericht
op het behoud, verantwoord beheer en zo
mogelijk herstel van de groene ruimte ten
zuiden en oosten van het dorp
Maartensdijk. Centraal in dit gebied ligt
het Prinsenlaantje: het onbebouwde deel
van de Prinsenlaan dat loopt vanaf de
dorpsrand van Maartensdijk tot aan de
Nieuwe Weteringseweg in Groenekan. Het
is een cultuurhistorisch overblijfsel van
een weg die gelopen heeft van
Hollandsche Rading naar Utrecht.
Zie onze website: www.prinsenlaantje.nl
Steun ons
Uw bijdrage blijft welkom
Het bankrekeningnummer is:
NL73RABO0103284826 ten name van
Stichting Behoud Prinsenlaan en
Ommelanden te Groenekan.
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