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Onderwerp: Raadsbehandeling, bestemmingsplan Buitengebied 2018  
 
 
Geachte gemeenteraad 
 
Hierbij wil ik mijn inspraak afdoening (mijn) zienswijze kenbaar maken op de zienwijze van de 
gemeente over zaak nr 1741. 
U geeft aan dat door deze wijziging het vigerend bestemmingplan  buitengebied 2006 van kracht 
blijft en dus niet wenselijk is. Nogmaals wil ik u er op wijze dat in 2006 de gemeente heeft besloten 
het perceel uit het bestemmingplan buitengebied te halen omdat het perceel valt binnen de 
kwaliteitscontour. 
De gemeente heeft toen aangegeven dat de begrenzing is afgestemd op de stedelijk contouren  
( wonen werken ) zoals deze zijn vastgelegd in het steekplan 2005 en de plangrens van het 
bestemmingplan “buitengebied”. 
Mijn is niet duidelijk waarom dit nu niet meer van toepassing zou kunnen zijn? 
Om persoonlijk reden is dit  toen op mijn verzoek  weer toegevoegd aan het buitengebied. 
 
De reden dat ik dit nu uit het bestemmingsplan buitengebied wilt houden is; 
Dat ik graag het stukje grond ( 1300 m2 wil gebruiken als tuin om mijn woning. 
Om dit te realiseren zou het toegevoegd moeten worden aan het bestemmingsplan Acquoy 2009 
Ik begrijp dat dit alleen maar mogelijk is als er een nieuw bestemmingsplan voor Acquoy gemaakt 
wordt en dat dit veel gemakkelijker gaat als het nu uit het bestemming plan gehouden wordt. 
Ik verwacht dat  het nieuwe bestemming plan Acquoy op korte termijn opnieuw gemaakt zal worden 
( geadviseerd wordt om de 10 jaar) 
De reden waarom u deze wijziging ongewenst vindt komt hiermee op korte termijn te vervangen. 
 
Aanvullend komt daarbij dat het perceel niet automatisch onderdeel wordt van het 
bestemmingsplan Acquoy 2009. Het enige dat wordt bereikt is dat het vigerende bestemmingsplan 
“Buitengebied” uit 2006 van kracht blijft. Dit is gelet op de gewenste actualisatie (vervanging) van 
dat bestemmingsplan ongewenst. 
 
Ook denk ik dat het stukje grond wat grens aan mijn woonperceel beter pas in het bestemmingplan 
Acquoy, omdat ik denk dat 1300 m2 grond te klein is  om het toe te kennen aan het  In het 
bestemmingsplan “Buitengebied 2018”  met als bestemming “Agrarisch met waarden – 
Landschapswaarden”. U geeft aan dat  hobbymatig agrarisch gebruik is toegestaan, maar in de 
praktijk is het eigenlijk hier te klein voor. 
Ik begrijp dat het niet wenselijk is om een perceel niet mee te nemen in het nieuwe bestemmingplan, 
maar als bij het vaststellen van het nieuwe bestemmingplan Acquoy ik mijn zienwijze kenbaar maakt 
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krijg ik mogelijk te horen dat ik dit verzoek moet indienen als het  bestemmingplan buitengebied 
gewijzigd wordt.  
 
Ik hoop dat u  uw zienwijze alsnog wilt herzien zodat deze aanpassing mogelijk word.  
Graag zou ik dit mondeling toelichten tijdens de raadvergadering, het aansluiten via Zoom gaat mij 
helaas niet lukken ( Heb hier geen ervaring mee) 
 
Ik hoor graag van u 
 
Alvast bedankt. 
 
Met vriendelijk groet, 
 
 

 


