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Onderwerp 

Vooroverlegreactic voorontwerp-bestemmingsplan 'Buitengebied Lage Donk 

15 en Sander 47' 

Geacht college, 

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd 

op het voorontwerp-bestemmingsplan 'Buitengebied Lage Donk 15 en Sander 

47'. 

In onderstaande reactie beperken wij ons tot de vraag hoe het bestemmingsplan 

zich verhoudt tot de provinciale belangen die op basis van het provinciaal 

ruimtelijk beleid relevant zijn. 

P l a n b e s c h r i j v i n g 

Het plan voorziet in de wijziging van het perceel aan de Lage Donk 15 van een 

agrarische bestemming (IV) in een woonbestemming. Hiertoe wordt 2.275 m2 

aan bedrijfsbebouwing gesloopt. 

Tevens wordt het perceel aan Sander 47 met een agrarische bestemming 

(glastuinbouw) gewijzigd in een woonbestemming voor de ontwikkeling van drie 

woningen. Hiertoe worden kassen (8.000 m2) gesloopt. 

Het perceel aan Sander 47 is gelegen in een kernrandzone tevens zoekgebied 

voor verstedelijking. 
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P r o v i n c i a a l b e l e i d s k a d e r 

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 2012. Daarnaast 

hebben Provinciale Staten op 1 7 mei 2013 de wijzigingsverordening 'Wijziging 

Verordening ruimte 2012, zorgvuldige veehouderij' vastgesteld, welke op 31 

mei 2013 in werking is getreden. 
Het provinciehuis is vanaf 
het centraal station bereik
baar met stadsbus, lijn 61 
en 64 , halte Provinciehuis 
of met de treintaxi. 
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Zowel voor de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening als de Verordening ruimte 

is een herziening in procedure. Beide herzieningen zijn in ontwerp vastgesteld 

en met ingang van 13 september 2013 ter inzage gelegd. 

Voor de inhoudelijke afweging of het bestemmingsplan voldoende rekening 

houdt met de provinciale belangen, baseren wij ons op deze documenten. 

Datum 

8 november 2013 

Ons kenmerk 

C2131342/3492148 

Provinciale belangen 

In de Verordening zijn voorschriften opgenomen voor de borging en 

bescherming van de provinciale belangen. Deze provinciale belangen zijn 

onderverdeeld in thema's. 

Ten aanzien van het onderhavige voorontwerp hebben wij de volgende 

opmerkingen. 

Kwaliteitsverbetering van het landschap. 

We hebben bovenstaande ruimtelijke ontwikkelingen getoetst aan artikel 2.2 

van de Vr. en art. 11.4 van de Vr. 

Artikel 2.2 van de Vr. bepaalt dat een bestemmingsplan dat voorziet in een 

ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand gebied, een verantwoording dient te 

bevatten van de wijze waarop financieel, juridisch en feitelijk is verzekerd dat de 

realisering van de beoogde ruimtelijke ontwikkelingen gepaard gaat met een 

aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige kwaliteiten. 

Artikel 11.4 van de Vr. bepaalt dat een bestemmingsplan gelegen in een 

bebouwingsconcentratie binnen een zoekgebied voor verstedelijking kan 

voorzien in de nieuwbouw van één of meer woningen, onder de voorwaarden 

genoemd in lid 2. Lid 2 sub c. bepaalt dat bij de toepassing van deze regeling 

geen inbreuk wordt gedaan aan de toepassing van de regeling bedoeld in artikel 

11.2 Vr. (regeling voor de realisering van ruimte-voor-ruimte woningen). 

Het betekent dat de investeringen ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van 

het landschap in orde van grootte van 150.000 euro per woning moet 

bedragen. 

Bij de berekening van de inbreng voor de ruimtelijke kwaliteitsverbetering voor 

het perceel Sander 47, waarbij sloop van kassen plaatsvindt en omzetting van 

de agrarische bestemming in een woonbestemming, mag 20 % van het 

'bestemmingsverlies' worden meegerekend. Dit vloeit voort uit de regionale 

afspraken 'Toepassing Kwaliteitsverbetering van het landschap in de regio 

West-Brabant'. Wij constateren dat bij de berekening is uitgegaan van 100 %. 

Deze berekeningswijze achten wij strijdig met de uitgangspunten van artikel 2.2 

van de Vr en de daarop gebaseerde regionale afspraken. 

Tenslotte wijzen wij erop dat op grond van artikel 2.2 Vr, de sloop van 

bedrijfsbebouwing, de sloop van kassen en de landschappelijke inpassing op het 

perceel Sander 47 vóór de vaststelling van het bestemmingsplan in een 

anterieure overeenkomst dienen te worden zeker gesteld. 
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C o n c l u s i e 

Op basis van de aangeboden gegevens constateren wij strijdigheid en 

onvolledigheid met de Verordening op de hiervoor genoemde punten. Wij 

vragen u het bestemmingsplan aan te vullen dan wel te wijzigen en daarbij 

nadrukkelijk rekening te houden met hetgeen hierboven is verwoord. 

Datum 

8 november 201 3 

Ons kenmerk 

C2131342/3492148 

Cluster Ruimte, 

namens deze. 

P.M.A. van Beek, 

hoofd van de afdeling Toezicht Ruimtelijke Ontwikkeling. 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
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