Ontwikkelingen Vreeland
Datum: 2 december 2015.
nr

Project

Wie
verantwoordelijk

1

Woningproject CSV terrein,
12 sociale starters
koopwoningen

Hugo Steutel
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Vreeland Oost, terrein
Driessen: 60 woningen

Tomas de Smet

Participatietraject
(wie worden er betrokken, wat is het
participatienivo/wat wordt er verwacht van de
betrokkenen, moeten zij er iets mee doen of
slechts ter info)
Er is overleg gevoerd met een delegatie van
de Dorpsraad over de planontwikkeling.
Daarnaast is het plan tweemaal voorgelegd
aan de bewoners tijdens een informatieavond.
Tussentijds is met een aantal omwonenden en
een vertegenwoordiger van de Dorpsraad
gesproken over een mogelijke variant. Voorts
vindt participatie plaats binnen
bestemmingsplanprocedure.
Het bestemmingsplan “Vreeland Oost” draagt
sinds 1 oktober 2014 een onherroepelijk
rechtskarakter. Initiatiefnemer is aan zet om
zijn bedrijfsactiviteiten ter plaatse te
beëindigen, de grond bouw- en woonrijp te
maken en de grond te verkopen ten behoeve
van de maximaal 60 te realiseren woningen.

Planning

Status

Ontwerpbestemmingsplan gaat
naar verwachting in febr-maart
2016 ter inzage

Fase planontwikkeling –
RO procedure

Het bestemmingsplan is
onherroepelijk. Initiatiefnemer
dient de bedrijfsactiviteiten
(bomenrooibedrijf Driessen
Vreeland bv) voor 1-1-2018 te
beëindigen op de locatie
Kleizuwe 105a te Vreeland. Wat
gebeurt er als Driessen de
activiteiten niet stopt? En
moeten op die datum gestart zijn
met bouwen? Volgens Krijn-Jan
Driessen heeft Driessen
Vreeland bv reeds een deel van
de activiteiten aan de Kleizuwe
105a te Vreeland beëindigd.
Ook gaat een deel van de
beschikbare kavels op het
perceel binnenkort in verkoop.
Het is dus niet waarschijnlijk dat
de werkzaamheden niet tijdig
worden beëindigd. Overigens is
het starten met bouwen niet in
de overeenkomst
overeengekomen.

Bestemmingsplan
“Vreeland Oost” is
onherroepelijk.
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Aanlegplaatsenplan Vreeland
Noordoost: 60
aanlegplaatsen

Tomas de Smet
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Greif: tweede opslagloods en
verdubbeling verfproductie

Tomas de Smet
Jan Gijsen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft in juni/juli
2013 ter visie gelegen; er zijn 22 zienswijzen
ingediend. Hier dient nog een
communicatietraject te worden gevolgd gericht
op degenen die een zienswijze hebben
ingediend.
Het bestemmingsplan “Bergseweg 6” is per 18
november 2015 onherroepelijk. De
bouwvergunning voor de tweede opslagloods
is op 21 augustus 2015 verzonden. Hiertegen
zijn echter 2 bezwaarschriften ingediend die op
2 december 2015 tijdens een hoorzitting in de
commissie bezwaarschriften zijn behandeld.

De gemeenteraad zal in 2016
besluiten over het
bestemmingsplan
“Aanlegplaatsenplan Vreeland
Noordoost”.

Ontwerpbestemmingsplan
“Aanlegplaatsenplan
Vreeland Noordoost” heeft
ter visie gelegen van 7 juni
t/m 18 juli 2013.

Het bouwplan voor de tweede
opslagloods in
overeenstemming met het
bestemmingsplan. De kans van
slagen van een bezwaar- en/of
beroepschrift is gering.

Het bestemmingsplan
“Bergseweg 6” is per 18
november 2015
onherroepelijk. De
bouwvergunning voor de
tweede opslagloods is op
21 augustus 2015
verzonden en draagt (nog)
geen onherroepelijk
rechtskarakter.

Naar verwachting zal het college
in februari 2016 een besluit
nemen op de aanvraag
verdubbeling verfproductie

Tegen de ontwerp
beschikking verdubbeling
verfproductie zijn
zienswijzen ingekomen.
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Alternatieve ontsluiting Greif

Tomas de Smet

6

Sperwerveld: herinrichting

Han Peter
Voerman
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Brug over de Vecht:

Robbert Huijser

Op 31 maart 2015 heeft de gemeenteraad een
motie aangenomen over het onderzoeken van
een alternatieve ontsluiting ten behoeve van
de vaten-, vernis- en verffabriek van Greif NL
bv. Op 23 april 2015 heeft Arcadis hiervoor
opdracht gekregen. Arcadis heeft op 9 oktober
2015 een concept-rapportage opgeleverd
welke met de volgende belangenhebbende
partijen is/wordt besproken: dorpsraad
Vreeland, vaten-, vernis- en verffabriek Greif
NL bv, Driessen Vreeland bv,
Belangenvereniging Behoud Landelijke
Kleizuwe, Initiatiefnemers van
beschermdorpvreeland.nl

Er is een bijeenkomst geweest met de

De gemeenteraad neemt in
2016 een besluit over het
vervolgtraject.

Op 14 december staat een
eerste gesprek gepland tussen
de dorpsraad en de gemeente
over dit onderwerp.
In januari/februari 2016 wordt

Op 31 maart 2015 heeft de
gemeenteraad een motie
aangenomen over het
onderzoeken van een
alternatieve ontsluiting ten
behoeve van de vaten-,
vernis- en verffabriek van
Greif NL bv. Op 23 april
2015 heeft Arcadis hiervoor
opdracht gekregen. Arcadis
heeft op 9 oktober 2015
een concept-rapportage
opgeleverd.

In 2016/2017 wordt groot

vernieuwen met
bijbehorende voorzieningen
8
9
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EVAB: 12 woningen
2018 : Gedeelte van de
Bergseweg inrichten als
fietsstraat (1900m)
Voorbereiding wandelpad
tussen Loenen en Breukelen
over de oostkant van de
Vecht. Mogelijk ook een
iets betere voorziening
tussen Vreeland en de
Hinderdam aan de
Noordkant –voor zover ons
gebied strekt.

Paul van de
Bovenkamp
Niels van de Berg

bewonersgroepen van Loenen, Breukelen en
Vreeland. In januari/februari wordt per kern
een inloopbijeenkomst georganiseerd.
Dit project ligt op de plank.
Nu via inloopavonden
Tzt (2017) infoavond direct aanwonenden

per kern een inloopbijeenkomst
georganiseerd.

onderhoud uitgevoerd.

Besluitvorming Raad febr. 2016
Uitvoering 2018 in kader van
groot onderhoud

n.v.t.

Vechtplassencommissie, Provincie Utrecht,
misschien een burgereigenaar.

De delen die te realiseren zijn:
klaar juli 2016

In verkenningsproces

