Overzicht van opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de vergadering van de raadscommissie Ruimte, d.d.
14 februari 2013, met de wijze van verwerking na de inspraakperiode.
Op-/aanmerking

Wijze verwerking in de structuurvisie

De Oude Hollandse Waterlinie (OHW) wordt niet in de ontwerp
structuurvisie benoemd.
Het Groene Venster staat niet benoemd in de ontwerp structuurvisie

Voorstel: In de inleiding naast onderwerpen zoals de Bodegravenboog ook
de OHW benoemen.
Het Venster Bodegraven-Woerden maakt geen deel uit van deze
structuurvisie maar van Structuurvisie Bodegraven. Voorstel is om het
Venster in de inleiding van de ontwerp structuurvisie Reeuwijkse Land te
benoemen.
Zal worden gewijzigd.
Hoofdfunctie in het buitengebied is agrarisch. Eventueel kan deze functie
aangevuld worden met bijvoorbeeld recreatieve functies. De wethouder
heeft deze reactie mondeling toegelicht.
In de structuurvisie is alleen bestaand beleid opgenomen. Het standpunt in
de ontwerp structuurvisie is identiek aan het standpunt zoals verwoord in de
structuurvisie van Reeuwijk uit 2009.
De Van Eijk locatie maakt deel uit van het beeldkwaliteitsplan ReeuwijkBrug. Dit beeldkwaliteitsplan vormt het ruimtelijk kader voor ontwikkelingen
rondom de Breevaart in het zuidelijke deel van Reeuwijk-Brug.
In de loop van 2013 wordt een start gemaakt met het opstellen van een
gemeentebrede duurzaamheidvisie. Daarin komen de relevante
onderwerpen met betrekking tot duurzaamheid aan bod. Overwogen wordt
om de thema’s bodem, ecologie etc. daar in op te nemen.
Omdat deze projecten reeds al zijn gerealiseerd wordt de tekst hierop
aangepast/aangescherpt.
Tekst wordt in overleg met afdeling Wzo geactualiseerd

Op blz. 14 staat Reeuwijk- Dorp in plaats Reeuwijk- Brug (laatste bullit)
Op bladzijde 25 staat dat er eventueel ook recreatieve functies in het
buitengebied mogelijk zijn.
Waarom meewerken aan de Poort van Waarder?

Waarom is de locatie Van Eijk in de visie opgenomen?

Bodem, ecologie etc. opnemen in de structuurvisie.

In de structuurvisie staan stedenbouwkundige accenten benoemd.
Bijvoorbeeld de Miereakker en de Reeuwijkse Poort.
Tekst Pact van Savelberg lijkt achterhaald

