Inspraakverslag “Natuurontwikkeling in het Noordijkerveld en bij het Teeselinkven”
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I.

Publicatie ter inzage legging aanvraag (inspraakprocedure)

De ter inzage legging van de aanvraag om omgevingsvergunning op basis van de gemeentelijke
Inspraakverordening is op 2 juli 2019 bekendgemaakt via een publicatie in het Berkelbericht, de
gemeentelijke katern bij het huis-aanhuisblad “Achterhoek Nieuws”. In de publicatie is aangegegeven dat
iedereen van 3 juli tot en met 16 juli 2019 zienswijzen kon indienen over het schetsplan en op welke
manier dat mogelijk was.
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II. Schriftelijke inspraakreacties

Binnen de termijn van ter inzage legging zijn vier schriftelijke inspraakreacties ingediend door:
1. De heer
(mail van 16 juli 2019);
2. De heer
(mail van 16 juli 2019);
3. De heer
(mail van 16 juli 2019);
4.
(mail en brief van 16 juli 2019).
De onder 2. tot en met 4. genoemde inspraakreacties betroffen pro forma-inspraakreacties. De indieners
zijn in de gelegenheid gesteld om deze tot 9 augustus 2019 te voorzien van gronden. Van deze
mogelijkheid is geen gebruik gemaakt zodat alleen de onder 1. genoemde inspraakreactie inhoudelijke
gronden bevat die in dit inspraakverslag kunnen worden beoordeeld.
Overeenkomstig artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht is de provincie Gelderland als
aanvraagster van de omgevingsvergunning in de gelegenheid gesteld om te reageren op de
inspraakreacties. De namens de provincie ingebrachte reactie op de inspraakreacties is als bijlage
toegevoegd aan dit inspraakverslag. Verder zijn de ingediende inspraakreacties samengevat en
beoordeeld in hoofdstuk III. van dit inspraakverslag.
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III. Beoordeling van de inspraakreacties

In verband met de privacywetgeving worden degenen die een inspraakreacties indienden aangeduid als
‘indiener’. Daarbij verwijst het volgnummer naar de volgorde in hoofdstuk II. van het inspraakverslag.
•

De schriftelijke inspraakreacties

Indiener 1:
Samenvatting
De eigenaar van

stuurde op 16 juli 2019 de onderstaande mail:

Beoordeling
Inhoudelijke beoordeling van de inspraakreacties
De inspraakreactie is zoals gebruikelijk voorgelegd aan de aanvraagster. Daarop heeft Ecogroen als
gemachtigde van de provincie Gelderland een inhoudelijk reactie gegeven (zie bijlagen) waarin onder
meer wordt aangegeven dat:
- de plannen zich juist richten op het versterken van de natuurfunctie in een deel van het Gelders
Natuurnetwerk en op het vergroten van de belevingswaarde en landschappelijke openheid in het
gebied;
- vernatting wel degelijk mogelijk is via een verlaging van het maaiveld, iets wat op aangrenzende
percelen ook is gedaan en zichtbaar tot resultaat heeft geleid.
De reactie van de zijde van de aanvraagster gaat (zeer) uitgebreid in op de ingebrachte inspraakreactie en
geeft daarbij duidelijk aan waarom de ingediende aanvraag past binnen de natuurdoelstellingen voor het
Noordijkerveld. Met de gegeven inhoudelijke beoordeling kan dan ook worden ingestemd omdat het
versterken van de natuur in en nabij de ecologische hoofdstructuur past binnen het gemeentelijk ruimtelijk
beleid. Dit betekent dat voor het verlenen van medewerking aan het plan een goede ruimtelijke
onderbouwing kan worden gegeven. Daarom bestaat er ook geen aanleiding om de aanvraagster te
verzoeken om haar aanvraag aan te passen of om af te zien van het voortzetten van de gestarte
afwijkingsprocedure.
Indiener 2 tot en met 4:
Samenvatting
Indieners hebben een pro forma-inspraakreactie ingediend en deze, na daartoe in de gelegenheid zijn
gesteld, niet voorzien van inhoudelijke gronden. Dit betekent dat de pro forma-inspraakreacties niet
inhoudelijk kunnen worden beoordeeld en dus ook geen aanleiding geven om af te zien van het
voortzetten van de gestarte procedure.
Beoordeling
De pro forma-inspraakreacties geven geen aanleiding om af te zien van het voortzetten van de gestarte
procedure.
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Conclusie naar aanleiding van de inspraakreacties:
Voor zover zij inhoudelijk konden worden beoordeeld geven de inspraakreacties geen aanleiding om af te
zien van het voortzetten van de gestarte procedure tot afwijking van het bestemmingsplan.
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Bijlagen:
- Inspraakreacties
- Reactie op de inspraakreacties van de zijde van de aanvraagster (brief van Ecogroen d.d. 3
september 2019).
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