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Inleiding 
Eind 2019 heeft de Raad van State alle bezwaren omtrent het bestemmingsplan "Buitengebied Holten, 
Brandgangen de Borkeld" afgewezen. Hierop volgend is er een brief gestuurd naar alle eigenaren die een deel 
van een doorsteek (verbinding tussen twee doodlopende wegen) op hun perceel hebben liggen waarin ze de 
keuze kregen om kosteloos mee te werken. Alle 30 eigenaren hebben voor het verstrijken van de termijn, 1 
februari 2020, hierop positief gereageerd. 

Op basis van telefonische gesprekken die we met verschillende eigenaren hebben gehad is de realisatie van de 
doorsteken geprioriteerd. Bij de in onze ogen snel realiseerbare, veelal weinig eigenaren, tracés zijn we in 
februari en maart met alle betrokken eigenaren fysiek bij elkaar gekomen. Op basis van de daar geleverde input 
is een uitvoeringsplan gemaakt welke na goedkeuring tot uitvoering is gebracht. 

Covid-19 
Helaas konden we door Covid-19 en de bijbehorende maatregelen niet meer fysiek bij elkaar komen. Dit heeft tot 
gevolg gehad dat voor de overgebleven doorsteken we deels al wel individuele gesprekken hebben gevoerd maar 
nog niet gezamenlijk zodat er voor die doorsteken nog geen gedragen uitvoeringsplan is. 

Resume 
Van de in totaal 18 doorsteken waren er tot uitspraak RvS in 2019 5 stuks gerealiseerd. Vorig jaar zijn er 5 
doorsteken gemaakt en we moeten er nog 8. Het streven is om de 2 e  helft van het jaar de gesprekken te hebben 
afgerond en dat uitvoering medio 2022 gereed is. 

Ik verwijs u naar de bijlage voor meer gedetailleerde informatie. 

Ik verwacht hiermee u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

/(--J-:—"Mr-5;;Ot 
wethouder 
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