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Onderwerp
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1
yl]líLn

`Builcngcbicd herziening april 201V

19 mal 2014
Ons kenmerk
C2146074/3595792
Uw kenmerk

Contactpersoon

Cieachte. geme.entel'aad,

R.R.J.W. van Goencom

Hel

1

onlwt rp 7cylcriIIriii

p lan `Builcng'clbled

ingang va n 7 april `2(11 4 gedurende

3.8 ,

h erziening

k

zes we. e.ti te, i- i n7a .ge.

van dc. Wet ruin'Llclijkc. ordevin ,

d i enen

wij

2011' ligt riiel
Op grond van artikel

april

h ierbij zienywilzen 11L

legen dit

cluster
Ruimte
Telefoon
(073) 681 28 64

b cs teriui nn gNplan.

Fax
Planbeschrijving

(073) 680 76 4.5

Hel ontwerp voorziel in de herziening van hclbemierr'1lrling`(plan Builengebicd

Bijinge(n)

voor een fll'iet3.I locaties waai' :ipia.ke i3 vaii nieuwe riiinite.lijke. ontwikkelingen
(hiel'11avel'del' om ch1'P.VP.II,). Tiet planologisch kaffer dient te. worden ge.Wij7igd

hmaïl

olrldeze ontwikkelingen mogelijk le vlaken.

rvgoethem®brabant. nl

Daarn831stwolalt

op eert locatie
planologisch ingepast.

bestaand gebruik .ab

plattelan dswon ing

lol vlot iy yprakc van een lweelal (lechniyche) herstel u.lies voor ruirrllelijke
ontwikkelingen W:1arover in liet verleden -,li inhoudelijk is besloten.

Vooroverleg

Bij briefva 1,2 ma..l't `2014, k en merk C2 1 92 1:1 3 545 1 1 1 , heeft onze
R uimtelijke Ontwikkeling e n handha ving (RUIT) gereageerd o p
3

directie

liet

voorontwerp.

T)e7e. b rief en 11W reactie h ie.l'01l li gges(
r)aa.1'na st

hebb en wij

in de

periode

mede -a an onze zienswijze ten

tussen onze, reactie

m ondslag.

op het voorontWerp e n

hel vaL9lylellen van hei oulwerp an lblelijk overleg gehad over de provinciale

belangen die in li et ge.fling zijn.

^^j

Het provinciehuis is vanaf
het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61
en 64, halte Provinciehuis,
met de NS Zonetaxi en met
de OV-fiats.
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Prov+lnc ;Nc raat- rab ril

Dakurn

Provinciaal beleidskader

P r ovinci ale

Staters

hebben

19 mei 2014

d e hoofdlijnen

valt

h et pr ovinciaal

ruimtel

ijk b e l eid

vl stgelegd in de 5lrucluurvisic Ruimteli jke Ordening en de le beschermen
provinciale ruirnlelijke belangen in de Verordening ruimte. `201.1 (hierna ook:

ons

kenmerk

C2146074/3595792

Verordening).
Voor d e I nh oudel ijke a f we ging of h e l b eslerrlrrlingsp lan vo ld oen de re kening
houdt rrul de provinciale belangen, b aseren wij ons op deze do c umenl en.

Provinciale belangen

lu de Verordenin g ruirrile zijn voorschrillen opgenomen voor d e h ors ing en
b e sch erming van d e pr ovinciale. b e langen.
De V erordening ruimte 20 14 bevat. a lgem ene rege ls, rege ls v oo s' sti-li ed re n,
regels voor aanduidingen, rech tstree ks werkende regels (voor veehouderijen) en
eert aantal p rocedl arele bepalingen.
Ten a.a.n7ien vaan de volgende. onderwerpen zijn wij vaan 1ner1 ing dat (op
onderdelen) hel ontwerp in strijd is hiel de Verordening. In deze zienswijze
gaan wij hier naader op in.

1. Uitbreiding ketel X izersberg ëjelandsedi k 15
Het betreft een uitbreiding van hel beslaande hotel van 700 naar 1300 ixi2,
waarbij voorzien is 111 la.rldscha.ppelijke inga ring en kwaliteltsverbeteringvan
hel landschap.
De loelichling verwijst voor de burg' g van de kwalileilsverheieriug van hel
lan(JsCha.p naaf' de bij het bestemmingsplan hehol'ellde stlikken. ITierva.n daar
echter op zichzelf geen juridische binding uil.

Wij verzoeken u in de loelichling op de regels lol uildrukking le brengen dal
v oo rschrift 6.2.2 werkt als een voo rw aardelijke gebl'111kshepa.ling die de aan leg
va n

de

maalregelen

zoals ve reist door ar

van hel ,,goedg'ekeurde erlinric.hlingsplan juridisch borgt,
likel 3.2 tweede lid van de V e rordening ruim te.

2. Lochterweg 32 De Mortel (Vr2014: Bestaand stedelijk gebied, kern landelijk gebied)
Op Lochierweg 32 wordt na sanering va n de 1V-lak een grondgebonden
veehouders voortgezet, die gelegen is in bestaand stedelijk gebied volgens de
Verordening ruimte.
Gelei op art 1.1 Ivan de Verordening is geen uitbreiding van de bedrijlsbebonwillgtoege.staa.rl (17;e, onze vooroverlegrea.ctie.) ook niet.vooi eelt
grondgebonden veehouderij of onder toepassing van de Brabantse.
zorgvuldigheidsscore. Veehouderij.

Tn

de to e li cht ing geeft 11 aart (Ja.t (Je

ho uwre.ge ls i r l a rt ikel 5.2 naaar aa.nleid i ng

van onze vooroverlegrca ctie zijn aangepast.

O p d e verbeelding bij hel
rluimte v oo r ruimte') ec

onlwer ppl an h ebb en wij (naast de aanduid lug'
h ter geen aanduiding aan getr offen waar11 it blijkt nat de

specifieke ^rlwijkingsregels uil art 5.3.1 voor deze locatie buiten toepassing
blijven.
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Prcvincle Ngord-Bruboof

Wij verzoeken u hei on tw erpp lan op
artikel -1.1 1 van de V erordening.

dil puin aan

te

pasyen uin le vo

ldo en

aan

Datum

19 moi 2014
Ona kenmerk
C2146074/3595792

Volgens de aanduiding op de verbeelding hij hei ontwerp iy hier yprakc van
inzet van de gcyloople bebouwing en behaalde milieuwinst voor de regeling
R111r11te.-voor-r'uinite. T)e locatie is echter al zodanig niet bij oris bekend erl

hiervoor zijn geen bewijyytukken bij het beyleiuinunssplan overlegd.
5. B1ag. ud Wzldenberglaan 50/ong. (1Tarordeaingnwnte 2014: (knengd landelijkgebie4)
Ook voor de Burgv.d. Wildenbergla.an 50/ong. lijn de bewijsstukken voor
Ruimte-voor-Ruimte-regeling nog niet bij het plan gevoegd. Het plan 1,5
danlonlvooral nog irl :strijd neet artikel 7.8 van de Verordening ruimte.
Conclusie

Wij achten h er. he^temming plan 7oa.l^ dit nn in ontwerp voorligt, op
b o vengerloerllde. pllrlterl strijdig niet de Vei'or'denilla. Wij dringen er' o p
hel ontwerp op die delen gewijzigd vast le ytcllen dan wel aan le vullen.

Wij

naall er v a n 11 ir

dat

0r17e. 7ier1SW j7e.r1 v oldo ende

Indien er van uw zijde nog

o nduidel ij kh eden

duidelijk

aan

o lll

uitee ngezet 7ijr1.

of " vragen zijn, dan willen wij deze

graag nader toelichten.

Gedeputeerde Staten van Noord-Braha.nt,
na l'rleny deze,

P.M.A. van Beek,
hoofd van de afdeling 'Toezicht Ruimtelijke (-)ntwikkeling.
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.
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Geachte heer, mevrouw,
namens Ruth van Goethem zend ik u de zienswijze ontwerp-bestemmingsplan
Buitengebied herziening april 2014.
Vriendelijke groet,
namens Ruth van Goethem
Sandra Sellier
Provincie Noord-Brabant
Postbus 90151

5200 MC `s-hertogenbosch

[PNB]
Waar is Brabant mee bezig? Lees het online Brabant Magazine.
Abonneer gratis op: www.brabant.nl/magazine
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