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Onderwerp

Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan ‘Veegplan Asten 2016-2’

Datum

21 november 2016
Ons kenmerk

C2198324/4110598
Uw kenmerk

Geachte raad,

-Contactpersoon

Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Veegplan Asten 2016-2‘ ligt tot en met
15 december 2016 ter inzage. Op grond van artikel 3.8, van de Wet ruimtelijke
ordening, dienen wij hierbij zienswijzen in tegen dit bestemmingsplan.

J.M.H. (Han) Mulders
Telefoon

(073) 680 84 80
Email

Planbeschrijving

jmulders@brabant.nl

Het ontwerp-bestemmingsplan voorziet in twee extra woningen en de opname
van aanduiding “riool” binnen bestaand stedelijk gebied. Daarnaast voorziet dit
ontwerp-bestemmingsplan in twee ruimte-voor-ruimte woningen, de omzetting van
een woonbestemming naar een bedrijfsbestemming en de vergroting van een
bouwvlak in het landelijk gebied.

Bijlage(n)

Vooroverleg

Bij brief van 18 augustus 2016, kenmerk C2194626/4054096, heeft ons
Cluster Ruimte gereageerd op het voorontwerp. Deze brief en uw reactie hierop
liggen mede aan onze zienswijze ten grondslag.
Provinciaal beleidskader

Provinciale Staten hebben de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid
vastgelegd in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening en de te beschermen
provinciaal ruimtelijke belangen in de Verordening ruimte 2014 (hierna:
Verordening). Voor de inhoudelijke afweging of het plan voldoende rekening
houdt met de provinciale belangen, baseren wij ons op deze documenten.
Provinciale belangen

In de Verordening zijn voorschriften opgenomen voor de borging en
bescherming van de provinciale belangen. Deze provinciale belangen zijn

-

onderverdeeld in algemene regels, structuren, aanduidingen en rechtstreeks
werkende regels.
Ten aanzien van één onderdeel zijn wij van mening dat het plan nog in strijd is
met de Verordening. In deze zienswijze gaan wij hier nader op in.
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Wonen buiten bestaand stedelijk gebied

De Verordening bevat regels voor wonen in het buitengebied. Uitgangspunt is
dat er geen burgerwoningen mogen worden toegevoegd in het buitengebied. In
een aantal in de Verordening omschreven situaties wordt een uitzondering
gemaakt op dit principe, zoals om (onder voorwaarden) een woning te
realiseren op grond van artikel 7.8 van de Verordening en de ‘Beleidsregel
ruimte-voor-ruimte 2006’.
Onderhavig plan voorziet in twee ruimte-voor-ruimte woningen op de locaties
Laarbroek 9 en Laarbroek 20. De locaties als zodanig zijn aanvaardbaar voor
de bouw van ruimte-voor-ruimte woningen.
Wij constateren echter dat het plan geen bewijsstukken bevat op grond van
voornoemde beleidsregel waarmee de aanvaardbaarheid van de ruimte-voorruimte woningen wordt onderbouwd. Gelet hierop is het plan niet in
overeenstemming met artikel 7.8 van de Verordening.
Conclusie

Wij achten het bestemmingsplan, zoals dit nu in ontwerp voorligt, op
bovengenoemde punten strijdig met de Verordening. Wij dringen er op aan om
het ontwerp 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,

P.M.A. van Beek,
afdelingshoofd Cluster Ruimte
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.
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