
 
 
Technische vragen n.a.v. het raadsvoorstel Budget realisatie Proeftuin Fokmast Regte Heide – D66 

 
Geacht College, 
 

D66 verzoekt u nog de volgende technische vragen te beantwoorden voor besluitvorming op 13 juli 
as.  
 

Op 23 maart 2021 heeft u de raad geïnformeerd in verband met de realisatie van de proeftuin 
Fokmast –Regte Heide. Op 22 juni 2021 heeft de raad over uw voorstel gesproken. 
Uit het voorstel blijkt dat u de integrale opgave van de proeftuin heeft opgedeeld in 3 deelopgaven:  
1. Zuid (Golfbaan – Poppelsche Leij)  
2. Midden (Vermeer – Poppelsche Leij)  
3. Noord (Fokmast en omgeving)  
 
In de vergadering van 22 juni 2021 gaf u aan dat na het vaststellen van het 
raadsvoorstel Budget realisatie proeftuin Fokmast – Regte Heide een voorontwerp van 
het bestemmingsplan gepubliceerd en ter inzage gelegd zal worden.  
 

Hierover heeft D66 de volgende vragen:  
 

1. Voor welke van de deelopgave of deelopgaven zal een voorontwerp van 
het bestemmingsplan gepubliceerd worden?  

2. Is het verhogen van het waterpeil om de Regte Heide te vernatten mogelijk zonder het vast 
stellen van een bestemmingsplan voor alle drie de deelopgaven?  

3. Indien niet voor alle deelopgaven een voorontwerp van het bestemmingsplan ter inzage wordt 
gelegd: Wat is dan planning om de voorontwerpen van de bestemmingsplannen van de 
overige deelopgaven ter inzage te leggen.  

 
In de vergadering van 22 juni 2021 gaf u aan dat wanneer de omgevingswet van kracht wordt, het 
juridisch kader rondom de bestemmingsplanprocedure zodanig verandert dat het risico bestaat dat 
de beoogde vernatting van de Regte Heide (bovenliggend doel) niet meer mogelijk is.  
 

4. Waarom zou de omgevingswet (in tegenstelling tot het juridisch kader rondom de proeftuin) het 
onmogelijk of zeer moeilijk maken om de Regte Heide te kunnen vernatten?   

 
In afwachting van uw antwoord,  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Janneke van den Hout 
Raadslid 
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