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Geachte

U be=t eigenaar van ech of meer percelen in het gebied De Borkeld in HoIten waa「OP VOIgens het

bestemmingsplan een b「andgang moet z叩inge「icht.

Op 28 augustus 2019 heeft de Afdeling bestuurs「echtsp「aak van de Raad van State uitspraakl gedaan in

de be「oepen die waren ingesteld tegen de vastste冊g van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Holten,

B「andgangen de Bo「keId. De be「oepen zjjn ongeg「Ond ve「kIaard. Dit betekent dat het beste面mingsplan

nu onhe「roepe=jk is vastgesteld.

in deze b「ief informee「 ik u over het ve「VOIg.

Wat verwacht ik van u?

AI sinds l maart 2018 mag g「ond met de bestemming `Ve「keer - Brandgang’niet ande「s worden g?b「uikt

of ingerieht dan ten dienste van die bestemming. Ook een ded van uw pe「ceel of pe「celen heeft de

bestemming `Ve「kee「 - B「andgang’・ De in「ichting daarvan voldoet (nog) niet aan de eisen die het

bestemmingspIan daaraan steit. Misschie両ebt u gewacht op de uitspraak van de Raad va= State ove「

de ingesteide be「oepen. Nu die uitsp「aak e「 is, is duidelijk dat de bestemming van de brandgangen

definitief vastligt. E「 moet nu uitvoering aan worden gegeven. Een sneiIe aanIeg van de nog ontbrekende

brandgangen is van g「oot belang voor de brandve掴gheid in het gebied De Borkeld.

1k verwacht daa「om van u dat u uiterIijk v66「 l apri1 2020 het gedeelte van uw perceei of perceien dat in

het bestemmingsplan ais brandgang is aangemerkt言n「icht volgens de eisen die het bestemmingspIan

daa「aan stelt. ∪ voorkomt daarmee dat ik handhavend ga opt「eden. Een uitsnede van de

bestemmingspIankaart voor de b「andgang op uw pe「ceeI of pe「ceIen heb ik ais bijiage bijgevoegd.

De b「andgang die u aanlegt moet voIdoen aan de eisen van het bestemmingspIan・ WeIke eisen dat zijn

leest u onder het kopje ’Waa「 moet de brandgang aan voidoen?’・

De gemeente is voorlopig nog be「eid om de kosten e…itvoering van de aanIeg op zich te nemen.

Daarvoo「 is het wel nodig dat u v66r l februari 2020 akkoo「d gaat met het uitvoe「en van de

werkzaamheden. AIs u niet voor die datum akkoo「d gaat, komen aIle kosten voo「 eigen rekening.

Hoe u akkoo「d gaat leest u onde「 het ko帥e `Kosten uitvoe「ing we「kzaamheden’・

Waar moet de b「andgang aan voIdoen?

Voor de b「andgangen in het gebied de Bo「keld geldt de bestemming ‘Verkee「 - B「andgang’(artikeI 4 van

de planregels). De voIIedige tekst van dit artike=s als bijIage bijgevoegd.
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