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Zienswiize ontwerpbestemmingsplon 'ontwerpbestemmingsplon Omgevingsplon:

Uw kenmerk

Veegplon 8'
ConldclpeÍ3oon

Teleíoon

Geochte rood,
Het ontwerpbestemmingsplon'ontwerpbestemmingsplon Omgevingsplon:
Veegplon 8' ligt tot en met 7 iuli 2O2l ter inzoge. Op grond von ortikel 3.8, von
de Wet ruimteliike ordening, dienen wii hierbii zienswiizen in tegen dit
bestemmingsplon.
Plonbeschrilving

Het ontwerp ontwerpbestemmingsplon Omgevingsplon: Veegplon 8 voorziet in
verschillende ontwikkelingen op l0 locoties in de gemeente Boekel. Deze
duiden wii hieronder:
Hoeve 4-4o, Boekel, omzetten von ogrorische bedriifswoning noor

-

-

burgerwoning en toevoeging ruimte voor ruimte woning, gepoord
goonde met de sonering von het ogrorische bedriif;
Grote Boon ó, Venhorst, uitbreiding glostuinbouwbedriif;
Molenokker 4, Boekel, vestiging niet-ogrorische functie (bedriif
cotegorie l-2) ter hoogte von ogrorische bouwperceel;
Vosdeel 4, Boekel, vestiging niet-ogrorische functie (bedriif cotegorie
l-2) ter hoogte von ogrorisch bouwperceel;
Bovenstehuis 2, Boekel, wiiziging ogrorische bedriifsbestemming noor
woonbestemming;
Peelslroot 5 - Runstroot 13, Boekel, Omschokeling
'Bedriif'/'Detoilhondel en elektrolech nisch bedriif' nqo r'Wonen';

Emoil

Biilose(nl

-
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Ziip 14, Boekel, vormverondering bouwvlok ten behoeve von
tWonen';
Telefoonstroot 8, Venhorst, omschokeling 'Agrorisch bedriif

-

veehouderii' noor'Bedriif';
Elzen 12, Boekel, opnemen oonduiding korokteristiek gebouw;
Ziip 8, Boekel, opnemen oonduiding korokteristiek gebouw.
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Met dit ontwerpbestemmingsplon ziin ten oonzien von de 5 ontwikkelingen die
in het vooroverleg ziin behondeld nog 5 ondere ontwikkelingen opgenomen. ln
hel gevol von de Telefoonstroot I te Venhorst is ol eerder gereogeerd bii brief
met kenmerk C2266992/ 47 57 89 8.

Vooroverleg
Bii brief von 27 ionuori 2021 , kenme rk C2272963/48244OO, heeft ons
progrommo Wonen, werken en leefomgeving gereogeerd op het voorontwerp.
Deze brief en uw reoctie hierop liggen mede oon onze zienswiize ten
grondslog. Doornoost is er in de periode tussen onze reoctie op het
voorontwerp en het opstellen von de zienswiize ombtelilk contoct geweest over
het plon.

Provinciocl beleidskoder
Het provinciool ruimteliik beleid is vostgelegd in de Brobontse Omgevingsvisie.
De te beschermen provinciool ruimteliike belongen ziin vertoold in de lnterim
omgevingsverordening Noord-Brobont (lOV) die op 5 november 2019 in
werking is getreden. Onze reoctie is geboseerd op deze documenten. Zowel de
omgevingsvisie ols de IOV ziln te roodplegen vio omgevingswetinbrqbont.nl
lnhoudeliik slcndpunl
op de verschillende ontwikkelingen hebben wiivonuit het provinciool beleid
verschillende bemerkingen. Deze opmerkingen lichten wii hieronder per locotie
toe.

Hoeve 4-4o, Boekel
Deze ruimteliike ontwikkeling ziet toe op de wiiziging von de bestemming
'Agrorisch bedriif - (vollegronds) teeltbedriif' noor'Wonen', woorbil de
ogrorische bedriifsbebouwing grotendeels wordt gesoneerd en de
bedriifswoning in gebruik wordt genomen ols burgerwoning. Tevens wordt een
ruimte voor ruimte woning toegevoegd.

ln het vooroverleg ziin over deze locotie ook opmerkingen gemookt' Wii ziin
von mening dot hier geen sproke is von een bebouwingscluster. De slroot Hoeve
is een typische ziistroot voor het buitengebied met noost verschillende open
plekken wot verspreide bebouwing. Het feit dot hier twee woonbestemmingen
noost elkoor tegenover de huidige vorkenshouderii liggen mookt dit geen
bebouwingscluster, eerder verspreide bebouwing in het buitengebied.
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Tevens blilkt niet dot de stollen ol gesloopt ziin, noch dot de fosfootrechten ziin

ingeleverd.

ook

is gebleken dot niet oon de ondere voorwoorden uit ortikel
lov is voldoon. wii kunnen don ook niet onders concluderen dot

3.80 von de
deze ontwikkeling in striid is met ortikel 3.80 von de lOV.
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Grole Baon ó, Venhorsl
Deze ruimteliike ontwikkeling ziet toe op de uitbreiding von het bestoqnde
glostuinbouwbedriif. De bestemming 'Agrorisch bedriiÍ - Glostuinbouw'wordt
hiertoe ter hoogie von de gebiedsbestemming 'Agrorisch londschop' uitgebreid.
Het bestoonde bouwperceel bedroogt 1,5 ho. De uitbreiding bedroogt 2,6ho,

wooryon

I

ho wordt beoogd voor de reolisotie von kossen en het overige ols

teeltondersteu nende voorzienin g (contoinerveld).

ln het vooroverleg ziin over deze locotie ook opmerkingen gemookt. Met deze
ontwikkeling wordt oon de overziide von de weg, die ten noorden von de
ontwikkeling ligt, een nieuw bouwvlok neergelegd. Dit bouwvlok wordt
gekoppeld met het bestoonde bouwvlok oon de Grote boon ó te Venhorst. Het
toevoegen von een bouwvlok op een locotie woor nog geen bouwvlok
oonwezig is, ook ol is deze locotie gekoppeld oon een bestoond bouwvlok,
zien wii ols nieuwvestiging. Nieuwvestiging is nodrukkeliik uitgesloten in de loV
Wii constoteren don ook dot de ontwikkeling in strijd is met ortikel 3.ó von de

rov.
Kwa li te

its ve rb ete rin g

lo n dsc h op

Noost de striid met de bosisbeginselen von de IOV is ook in het koder von
kwoliteitsverbetering londschop sproke von een cot. 3 ontwikkeling. Als sproke
wos von een uitbreiding oongrenzend oon een bouwperceel zou een investering
in het londschop moeten plootsvinden von 20% von de woordevermeerdering
von het plongebied. ln dit gevol is door ook voor gekozen, moor is de
mootregel von de sloop von een oude kos op het odres Ziip 17 veel te hoog
gewoordeerd, woordoor niet qon de investering wordt voldoon. Doornoost is de
sloop von deze bebouwing niet geborgd. Ook hebben wii de berekening
bekeken en vrogen wii ons of of de oppervlokten die ziin opgenomen
overeenkomen met de werkeliikheid. Deze opmerkingen moken dot deze
onhvikkeling ook in striid is met ortikel 3.9 von de lOV.
PeelslrooÍ 5 - Runslroot 13, Boekel
Deze ruimteliike ontwikkeling ziet toe op het ofsplitsen von de bedriifswoning
(met het odres Runstrqot l3) die toebehoort oon het bedriif oon de Peelstroot 5
De bedriifswoning wordt doorbij burgerwoning.

Het provinciool beleid stoot olleen toe dot een bedriifswoning wordt omgezet
noor een burgerwoning ols het bedriif is of wordt beëindigd. ln dit gevol bliift het
bedriif bestoon en is geen sproke von een voormolige bedriifswoning, moor is hij
nog steeds verbonden met het bedriif. Dot mookt dqt deze ontwikkeling in striid
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is met oriikel 3.ó8 von de lOV. Geen reden ziin oongevoerd woorom in dit
gevol doorvon zou moeten worden ofgeweken.
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Ziip 14, Boekel
Deze ruimteliike ontwikkeling ziet in een vormverondering von het bestemmingsen bouwvlqk Wonen. De totole oppervlokte bliift geliik, wel wordt een moximqle
oppervlokte voor biigebouwen opgenomen von 500 m2'
Kwa lileitsve rbete ring londsch op

Een vormverondering von een bestemmingsvlok is een cotegorie

2 ontwikkeling

en dient te voorzien in een londschoppeliike inpossing. De londschoppeliike
inpossing is een opnome von de bestoonde inpossing en voegt niets toe. Een
londschoppeliike inpossing voegt in de regel ook beplonting toe of revitoliseert
bestoonde beplonting teneinde de kwoliteit von het londschop ie verbeteren. Het
plon voorziet hier niet in en doormee is striid met ortikel 3.9 von de lOV.
Te/efoonslraol 8, Ven horsl
Dit plon voorziet in een herbestemming voor een nertsenhouderii noor een
corovonstqlling in het buitengebied von de gemeente Boekel. Op deze
ontwikkeling is gereogeerd bi1 VeegplonT en een seporote brief gestuurd
1c226699 2 / 47 57 898:|. H ieri n hebben wi i versch i lende kritisc he opme rki n gen
I

gemookt.
Ruimteliike kwoliteit

Ten oonzien von de ruimteliike kwoliteit wordt in de voorwoordell;ke bepoling

een sloopmootregel benoemd op een ondere locotie {Vosdeel 4}. Hier wordt in
het plon verder geen ruchtboorheid oon gegeven in het plon. Wii vrogen ons qf
of dit bedoeling is. Wii kunnen ons voorstellen dot met deze voorwoordeliike
bepoling het wordt beoogd om de sheds, oon de ochierziide von de kossen, te
slopen.

Elzen 12, Boekel en Ziip 8, Boekel
Met dit veegplon wordt de oonduiding 'korokteristiek' toegevoegd ols
oonduiding oon de odressen Elzen I 2 en ziip 8 te Boekel. Beide odressen ziin
bii ons niet bekend ols cultuurhistorisch woordevol pond. Beide ponden stoon
noch op de Cultuurhistorische woordenkoort nog op de MIP-koort. Vonuit
provinciool perspectieÍ zien wij don ook geen gronden om deze ponden ols
cultuurhistorische woordevol te bestempelen en doormee de mogeliikheden von
bewoning en/of splitsing ofweegboor te moken.

4/s

Provincie Noord-Braboni

Dotum

Gonclusie

Wii verzoeken u om de onderdelen von het plon die nog niet in
overeenstemming ziin met de lnterim omgevingsverordening oon te possen.
Mocht onze reoctie oonleiding geven tot vrogen oÍ opmerkingen don ziin wii
groog bereid tot noder overleg.
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Gedeputeerde Stoten von Noord-Brobont,
nomens deze,

ln verbond met geoutomoliseerd verwerken is dit document digitool ondertekend.
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