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Onderwerp

Zienswijze ontwerp wijzigingsplan "Kluizerdijk 100"

Datum
4 oktober 2011
Ons kenmerk

Geachte gemeenteraad,

C2047068/2815445

Het ontwerp wijzigingsplan "Kluizerdijk 100" ligt met ingang van
1 september 2011 gedurende zes weken ter inzage. Op grond van artikel
3.8 van de Wro dienen wij hierbij zienswijzen in tegen dit wijzigingsplan.

Contactpersoon

Uw kenmerk

K.U.P.C. v.d. VeldenHendriks

Het wijzigingsplan
Het plan ziet op de uitbreiding van een grondgebonden melkveehouderijbedrijf
tot een bouwperceel met een omvang van 1,5 ha op de locatie Kluizerdijk 100.
De locatie is gelegen in de groenblauwe mantel.
Vooroverleg

Directie
Ruimtelijke Ontwikkeling
en Handhaving
Telefoon
(073)681 24 25
Fax

Het ontwerpplan werd door u niet aan onze directie Ruimtelijke Ontwikkeling

(073) 680 76 45

en Handhaving (ROH) voorgelegd

Bijlage(n)

Provinciaal beleidskader

De provincie legt cle hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025
vast in cle Structuurvisie Ruimtelijke Ordening en de te beschermen provinciaal
ruimtelijke belangen in de Verordening ruimte Noord-Brabant.
Op 17 december 2010 hebben Provinciale Staten de Verordening vastgesteld,
welke op 1 maart 2011 in werking is getreden.
Voor de inhoudelijke afweging of het plan voldoende rekening houdt met onze
provinciale belangen baseren wij ons op deze documenten.

E-mail
kvdvelden@brabant.nl

Provinciale belangen

In de Verordening Ruimte zijn voorschriften opgenomen voor de borging en
bescherming van de provinciale belangen. Deze provinciale belangen zijn
onderverdeeld in thema's.
Ten aanzien van de volgende thema's zijn wij van mening dat (op onderdelen)
het wijzigingsplan in strijd is met de Verordening ruimte. In deze zienswijze
gaan wij hier nader op in.

Het provinciehuis is vanaf
het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61
en 64, halte Provinciehuis
of met de treintaxi.
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Datum
Thema Ecologische hoofdstructuur

4 oktober 2011

A r t i k e l 4.4. Bescherming v a n attentiegebieden EHS

Ons kenmerk

Artikel 4.4. lid 1 bepaalt dat een bestemmingsplan dat is gelegen in een
attentiegebied EHS geen bestemmingen aanwijst of regels vaststelt die fysieke
ingrepen mogelijk maken met een negatief effect op de waterhuishouding van
de hierbinnen gelegen ecologische hoofdstructuur.
In de plantoelichting is met een watertoets onderbouwd dat het plan niet
nadelig' van invloed is op de waterhuishouding. Deze watertoets moet echter
ter nog worden voorgelegd aan het Waterschap voor instemming.
Artikel 4.4. lid 2 t / m lid 4 geeft aanvullende regels waaraan het
bestemmingsplan dient te voldoen. Deze regels zijn echter niet verwerkt in
het onderhavige plan. Het plan voldoet daarmee niet aan artikel 4.4. van de
Verordening ruimte.

C2047068/2815445

Conclusie

Wij achten het plan, zoals het nu in ontwerp voorligt op bovengenoemde
punten strijdig is met de Verordening ruimte. Wij dringen er op aan om het
plan op die delen gewijzigd vast te stellen.
Wij gaan er van uit dat onze zienswijzen voldoende duidelijk uiteengezet zijn.
Indien er van uw zijde nog onduidelijkheden of vragen zijn, dan willen wij
deze graag nader toelichten.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

L van Beek,
bureauhoofd Toezicht Ruimtelijke Ontwikkeling
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