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Wijziging Verordening ruimte 2014, kaartaanpassingen 2
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:
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Op 10 oktober 2014 sprak u in de commissie voor Ecologie en Ruimte over
Statenvoorstel 61/14 getiteld ‘Wijziging Verordening ruimte 2014,
kaartaanpassingen 2’. U hebt toen vragen gesteld. In deze Memorie van
Antwoord beantwoorden wij uw vragen.
Algemene vragen over het Statenvoorstel
1. Nadere toelichting op de versterking van cultuurhistorische en
landschappelijke waarden van de recreatieparken i.r.t. bewoning (o.a.
Patersven).

Datum

21 oktober 2014
Documentnummer

GS: 3683325
PS 3686216

De kaartaanpassing van de Verordening ruimte heeft tot gevolg dat ter plaatse
van de huidige recreatieparken de aanduiding ‘Integratie stad – land’ komt te
liggen. De recreatieparken liggen niet in een cultuurhistorisch vlak of in een
complex van cultuurhistorisch belang op basis waarvan de cultuurhistorische
waarden uit provinciaal oogpunt beschermd c.q. ontwikkeld moeten worden.
De beoogde stedelijke ontwikkeling betreft de mogelijkheid van het permanent
bewonen in bestaande recreatieverblijven in een samenhangende ruimtelijke
structuur. De beoogde ontwikkeling brengt geen intensieve bebouwing met zich
mee.
Stedelijke ontwikkelingen op de recreatieparken dienen door de aanduiding
‘Integratie stad-land’ gepaard te gaan met een versterking van de natuurlijke en
landschappelijke waarden binnen het desbetreffende park. Ook de kwaliteit
van de landschappelijke inrichting is hierbij van belang. In het op te stellen
bestemmingsplan dienen de gemeenten daarover een verantwoording op te
nemen.
De aanduiding ‘Integratie stad-land’ benadrukt het landschappelijke karakter
van de recreatieparken. Op de recreatieparken valt de huidige groene en
landschappelijke inrichting onder de recreatieve bestemming. Dit betekent dat
de gemeenten de waarden (vennen, bos en groen) in het op te stellen
bestemmingsplan moeten beschermen, ontwikkelen en beheren.
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2. Bezien of een mogelijke fout in de kaarten ten aanzien van de verkleining
van het gebied voor glastuinbouw bij Breda is opgetreden.

Datum

23 oktober 2014
Documentnummer

Het klopt dat in de informatieve detailkaarten voor de commissie Ecologie en
Ruimte, die wij als extra toelichting hebben toegevoegd, ten aanzien van het
vestigingsgebied glastuinbouw te Breda een omissie zit. Hiervoor onze excuses.
De arcering van het vestigingsgebied glastuinbouw komt in de nieuwe situatie
te vervallen. Dit staat wel juist weergegeven op de officiële kaartatlas ten
behoeve van de besluitvorming in Provinciale Staten. Aanpassing van de
officiële kaartatlas is dan ook niet nodig.
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