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Geachte heer/ mevrouw,

Via Ruimtelijke Plannen.nl zagen wij dat het ontwerp-bestemmingsplan voor de verbreding van de A9 tussen 
Bullewijk en de A2 in ontwerp ter inzage ligt.

Wij hebben enkele vragen en opmerkingen over het plan en verzoeken u om deze te beantwoorden en het 
plan eventueel aan te passen.

Onze eerste vraag betreft de fietsbrug over de A2. Ter plaatse geldt de bestemming ‘groen’, waarbinnen geen 
kunstwerken zijn toegelaten. Kunstwerken zijn wel toegelaten binnen de bestemming ‘verkeer’. Moet de 
bestemming hier niet aangepast worden?

In de bestemming ‘Groen’ zijn (fiets)paden toegelaten. Wij hebben hier ook ruiterpaden liggen. We vragen ons 
af of dat erbij gezet moet worden, m.a.w. moeten ruiterpaden niet apart benoemd worden?

Regel 3.4.a behelst dat de tijdelijke werkterreinen uiterlijk zes maanden na afloop van de uitvoering van het 
SAA-project opgeruimd moeten zijn. Het is niet duidelijk of dit ook geldt voor de tijdelijke wegen, watergangen 
en grond-, zand- en slibdepots. We verzoeken u deze voorwaarde ook expliciet op te nemen als gebruiksregel 
voor deze wijzen van grondgebruik.

Tenslotte; de oostelijk gelegen grootste driehoek ten zuiden van de A9 heeft nu de bestemming ‘Groen’ zodat 
het werk doorgang kan vinden, omdat hier tijdelijke werkterreinen zijn toegestaan. Na afloop lijkt ons een 
bestemming ‘agrarisch met natuur’ (of natuur met agrarisch gebruik) beter geschikt. Deze weilanden zijn NNN 
metals natuurbeheerdoeltype N 13.01 Vochtig weidevogelgrasland.
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