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Onderwerp: Zienswijze ontwerp bestemmingsplan FloraHolland 
 
 
 
Geachte mevrouw van Rhijn-van der Veer, 
 
U hebt als voorzitter van Stichting POP Groen een zienswijze ingediend naar aanleiding van het ontwerp be-
stemmingsplan FloraHolland. In deze zienswijze geeft u aan dat het bestemmingsplan en de uitbreiding van 
FloraHolland negatieve invloed kan hebben op het naastgelegen natuurgebied en de landgoederenzone. 
 
Zienswijze  
Naar aanleiding van uw zienswijze, zijn wij van mening dat het bestemmingsplan gewijzigd vast moet worden 
gesteld. De gemeente Tynaarlo heeft uw zienswijze behandeld en verwerkt in de ‘Nota beantwoording zienswij-
ze FloraHolland’. In deze nota is uw zienswijze voorzien van een reactie. Een kopie hiervan treft u als bijlage 
aan bij deze brief.  
 
Voor een nadere onderbouwing verwijzen wij u naar de bijgevoegde ‘Nota van beantwoording Zienswijze Flo-
raHolland’. Hierin vindt u de volledige gemeentelijke reactie op de door u ingediende zienswijze.  
 
Raadsbehandeling 
Het bestemmingsplan en de nota van beantwoording zienswijze FloraHolland zullen in de raad van 14 decem-
ber 2010 worden behandeld. De gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stel-
len en de nota beantwoording zienswijze FloraHolland vast te stellen. De raadsvergadering begint om 20:00 uur 
in het gemeentehuis. 
 
Tijdens de raadsvergadering bestaat voor burgers van de gemeente de mogelijkheid om gebruik te maken van 
hun spreekrecht. Wij willen u er met nadruk op wijzen dat deze mogelijkheid geen rol vervult in de formele pro-
cedure voor het bestemmingsplan. Het is uitsluitend bedoeld om de raad nog een korte toelichting op uw ziens-
wijze te geven, voordat de raad overgaat tot de behandeling van het bestemmingsplan en bijbehorende notitie. 
 
Indien u gebruik wilt maken van dit spreekrecht tijdens de raadsvergadering, kunt u dit tot uiterlijk het begin van 
de raadsvergadering melden aan de raadsgriffier, de heer J.L. De Jong, telefoonnummer 0592-266 607 of per 



 

e-mail griffie@tynaarlo.nl Het is echter raadzaam om een afschrift van uw betoog uiterlijk 48 uur voor aanvang 
van de vergadering schriftelijk naar de griffie te sturen. De griffie zorgt er vervolgens voor dat de raadsleden 
alvast in bezit komen van uw inspreekreactie. Het spreekrecht is, afhankelijk van het aantal insprekers, beperkt 
tot maximaal 3 of 5 minuten. 
Naast het bijwonen van de raadsvergadering is het ook mogelijk de vergadering via het internet te volgen. Via 
http://raad.tynaarlo.nl kunt u de vergadering live volgen of op een later tijdstip via het digitale archief bekijken. 
 
Informatie 
Indien u vragen heeft over de inhoud van deze brief, dan kunt u contact opnemen met de heer H.J. Klok van het 
Ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo, team Planontwikkeling. Hij is te bereiken op telefoonnummer: 0592 – 266 662 of 
via e-mail: h.klok@tynaarlo.nl.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders 
 
 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen               F.A. van Zuilen 
gemeentesecretaris / directeur         burgemeester 
 
 


