NOTA VAN BEANTWOORDING zienswijzen ‘’Herindelingsontwer p’’
Het herindelingso ntwerp heeft op grond van artikel 5, lid 2 van de Wet algemene regels herindeling gedurende 8 weken voor een
ieder ter inzage gelegen.

Hieronder volgen de zienswijzen met onze beantwoording:
Instantie
1.
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Reactie
a. Indiener exploiteert een
akkerbouwbedrijf, dit bedrijf is gelegen
naast het natuurgebied Urkerveld. Met
het herindelingsontw erp worden volgens
indiener wijzig ingen aangebracht in het
Urkerveld. Indiener zo u graag zien dat er
een aantal aspecten worden
meegenomen in de besluitvorming.
Primair geeft indiener aan dat er op dit
moment een sloot ligt tussen de kavels
D13 en D14. Deze sloot wordt
onderho uden door indiener en het Flevo
Landschap. Indiener zou graag zien dat
een extra sloot wordt aangelegd op
kavel D14, evenwijdig aan de grensloot
op D13/D14. Tussen deze sloten wil
indiener graag een strook van 30 meter
grond houden. De ze sloot zou ongeveer
650 meter lang worden en lo pen vanaf
de dijk tot aan de grens van de
boerderij, gelegen op de
Westermeerweg 3 te Tollenbeek. Deze
sloot is volgens indiener van belang
omdat anders de kans op vernatting van

Beantw oor ding
a. De gemeente merkt op dat het
herindelingsontwerp slechts ziet op een
grenscorrectie tussen de gemeente
Noordoostpolder en de gemeente Urk.
Het herindelingso ntwerp voorziet
slechts in een wijziging van
gemeentegrenzen . De correctie van de
gemeentegrens heeft geen planologische
gevolgen. De ingediende zienswijzen
zien o p planologische veranderingen.
Aan het voormelde gebied gaat qua
functie en gebruik niks veranderen met
de grenscorrectie. Dit is pas aan de orde
bij een bestemmingsp lanprocedure.
Belanghebbenden hebben niettemin
altijd de mogelijkheid ten aanzien van
bestemmingsplannen zienswijzen
kenbaar te maken. De zienswijze geeft
daarom geen aanleiding tot een
wijziging van het herindelingsontwerp.

zijn perceel aanzienlijk is doordat er
waterpoeltjes in het Urkerveld worden
aangelegd en de afwatering onvoldoende
ontsloten wordt.
b. Secundair verzoekt indiener of er tussen
de oude en nieuwe slo ot een gewas kan
worden gezaaid die goed te
onderho uden is zodat indiener beperkt
last krijgt van onkruid. Tevens stelt
indiener voor om de strook grond toe te
voegen aan de kavel v an indiener zodat
hij deze grond kan onderhouden. Voor
het overige geeft indiener aan dat hij
graag ziet dat de grens van kavel en de
grens van het Urkerveld bome n- en
struikenvrij blijft.

b. Zie antwoord bij a.

