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Geacht college,
Zoals u weet werkt de gemeente Berkelland aan een herziening van haar "Structuurvisie Berkelland
2025" die betrekking heeft op het ruimtelijke beleid voor de niet-grondgebonden veehouderij
(gemeentelijk Plussenbeleid). ln uw brief van 17 december 2018 ontvingen wij uw reactie op de
ontwerp-structuurvisie die van 7 november tot en met 1B december 2018 ter inzage lag.
Hierbij ontvangt u de beoordeling van ons college op uw zienswijzen en de tekst van de
"structuurvisie Plussenbeleid" die wij ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad. Om de
aanpassingen ten opzichte van de ontwerp-structuurvisie in de goede context te kunnen plaatsen,
treft u ook aan de adviezen en zienswijzen die wij daarover hebben ontvangen en het concept van
het "Verslag ter inzagelegging ontwerp-structuurvisie Plussenbeleid" waarin wijdeze hebben
beoordeeld.
Het raadsvoorstel over het vaststellen van de "Structuurvisie Plussenbeleid" komt op l9 maart 2019
aan de orde in de vergadering van de gemeenteraad. Wij gaan er van uit dat de vast te stellen
structuurvisie in overeenstemming is met het Gelders Plussenbele¡d. Wijstellen het op prijs uw
reactie voor 19 maart 2019 te ontvangen zodatwij deze kunnen betrekken bij de beraadslagingen.
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