
Geachte regiegroep,  
 
Begin november hebben wij een principeverzoek ingediend voor het bouwen van 1 Ruimte voor Ruimtewoning 
op de hoek Looienhoek/Koestraat in Riel (perceel d op de tekening). Op de 3 percelen (waarvan 2 identieke 
percelen qua omvang) naast ons perceel is al toestemming gegeven voor het bouwen met ruimte voor ruimte. 
Door drukte op de afdeling en onduidelijkheid over hoe om te gaan met de omgevingsvisie is deze wat langer 
blijven liggen. Voorheen kon het college zelfstandig besluiten af te wijken, nu moet de raad ook bereid zijn om 
af te wijken.  
 
Uw regiegroep beslist op 23 mei wanneer ze ons plan gaan behandelen. Wij hopen dat ons plan op korte 
termijn behandeld kan worden. Toen wij ons plan indiende in november was de rente 1,7%, nu is hij inmiddels 
al 3,8% en hij stijgt heel hard door. Om onze droom werkelijkheid te kunnen laten worden is het daarom heel 
belangrijk dat de raad vlug beslist.  
Ik hoop dan ook dat het plan in de hamerraad komt. Voor de percelen A, B en C (waarvan B en C identiek zijn 
aan ons plan) zijn is er immers al positief besloten. Voor de beeldvorming voeg ik de situatieschets in. Wij zijn 
perceel d:  

 
 
11 mei hebben wij een brief gekregen dat het college mee wil werken maar dat de Raad bereid moet zijn om af 
te wijken van de Omgevingsvisie, dat kan als het plan een meerwaarde bied.  Uw regiegroep moet ons plan 
daarom inplannen. Ons initiatief heeft meerwaarde omdat van het geld dat we betalen voor de bouwtitel 
veehouderijen gesaneerd worden, het past binnen de woonvisie en door deze ruimte voor ruimte woning 
wordt de bebouwingstructuur zoals geschetst in het streefbeeld van de visie "Buitengebied in Beweging" 
voltooid.  
 
Er is ook geen belemmering door aanwezige agrarische bedrijvigheid want dit is al onderzocht tijdens de 
bestemmingsplan procedure van de ruimte voor ruimtewoning op kavel A, ons perceel ligt nog verder van de 
agrarische bedrijvigheid af.   
 
Wij zijn op grond van het bovenstaande van mening dat er geen enkele belemmering is voor de raad om 
toestemming te geven om af te wijken van de visie. Wij hopen dat de regiegroep besluit om ons plan als 
hamerstuk af te handelen zodat wij niet het risico lopen dat wij door de stijgende rente en lange doorlooptijd 
onze droom niet meer waar kunnen maken.  
 
met vriendelijke groet,  
 
 
Familie XXX  


