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Geochte heer, mevrouw,

Hierbii sturen wii u ons besluit tot wiiziging von de begrenzing von het bestoond
stedeliik gebied, op bosis von ortikel 4.1 I von de Verordening ruimte.

De "Wiiziging Verordening ruimle ivm plon Gemert-Bokel Stedeliike gebieden,
oktober 2017" treedl met ingong von de dog no plootsing von het

wiizigingsbesluit in het Provinciool Blod in werking.

ln verbond met het bepoolde in ortikel I .2.1 lid 4 von hel Besluit ruimteliike

ordening verzoeken wii u de slukken op de gebruikeliike wiize in uw
gemeentekontoor ler inzoge te leggen. Ook verzoeken wii u in verbond met het

bepoolde in ortikel 1.2.1 lid 3 von genoemd besluit om ICT-opporotuur oon
burgers ter beschikking te stellen om de digitole versie in te kunnen zien en

linken op uw website op le nemen noor:
. http:/ /ruimteliikeplonnen.brobont.nl

Hierin sloon olle provinciole ruimteliike plonnen;
. http:/ /www.ruimteliikeplonnen.nl.

De rechtstreekse link noor het plon op deze londeliike site is:http//:
www. ru imtel i ikeplo n nen .nl / w eb-

rool?plonidn:NL.lMRO.9930.VrNBH B I ó52Stdgeb 1 7-vo01 .
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Voor de volledigheid wiizen wii u erop dot de in het ontwerpplon opgenomen
gebiedsoonduidingen ten behoeve von de herbegrenzing door deze wiiziging
kunnen vervollen bii de voststelling von het bestemmingsplon.

Dqtum

9 ionuori 2018

Ons kenmerk

c2217727 / 4280523

Overeenkomslig hel door Gedeputeerde Sloten von

Noord-Brobonl genomen besluit,

nomens deze,

P.M.A. von Beek,

ofdelingshoofd Beleidsveld Ruimte
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Wiiziging Verordening ruimte ivm plon Gemert-Bokel stedeliike gebieden,
oktober 2017

Ons kenmerk

c2217727/ 4294908

Gedeputeerde Stoten von Noord-Brobont,

Gelel op ortikel 4.1 'l von de Verordening ruimte;

Overwegende dot:

de gemeenle Gemert-Bokel heeft verzochl om wiiziging von de begrenzing
von het bestoond stedeliik gebied zowelter ploolse von de Burgemeesler
Wiitvlietloon 2 in De Rips ols ter plootse von de Hondelseweg 104 ín
Hondel, oongewezen in de Verordening ruimte;
mel deze wijziging de voststelling von hel bestemmingsplon "Gemert-Bokel
stedeliike gebieden, oktober 2017' mogeliik wordt gemookt;
Gedeputeerde Stoten bereid ziin dit verzoek in te willigen en doortoe de
relevonte begrenzingen in de Verordening ruimle oon te possen;

Besluiten:

l. Wiiziging Verordening ruimte ivm plon Gemert-Bokel Stedelilke gebieden,
oktober 2017 vost te stellen met plonidn
NL.lMRO.9930.VrNBHB 1 ó52Stdgeb I Z-voO1;

ll. deze beschikboor te stellen op www.ruimteliikeplonnen.nl en vio
ru imteliikeplonnen. brobont. nl.

Gedeputeerde Stoten von Noord Brobont,

de f, de secretoris,

drs. M.J.A. von Bijnen MproÍ. dr. W.B.H.J. von de D

Provincie Noord-Brobont



Provincie Noord'Brobont

Dolum

9 ionuori 2018

Ons kenmerk

c2217727/ 4294908

Geen beroep
Aongezien sproke is von olgemene regelgeving is beroep tegen dit besluit niet

mogeliik.
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Wiiziging Verordening ruimte ivm plon GemerÍ,.Bokel Stedeliike gebieden, oktober 2Ol7
N L. lMRO.9930.VrN BHB I ó52Stdgeb I 7-vo0 I

Handel

Legendo herbegrenzingsbesluit

f Bestoond stedeliik gebied, Kernen in londeliik gebied

//, Y"r*iiderd gemengd londeliik gebied

""o"''. Verwiiderde beperkingen veehouderii

lllÍ V"r*iiderd Notuur Netwerk Brobont correctie op bosis von geldend plon

Verordening ruimte
Bestoond stedeliikgebied, Kernen in londeliik gebied

Groenblouwe montel

Notuur Netwerk Brobont

Gemengd londelilk gebied

N Beperking veehouderii

Bron: Provincie Noord-Brobonl
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Wlziging Verordening ruimte ivm plon GemertBokel Stedelilke
gebieden, oktober 2Ol7
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Regels
Hoofdstuk I lnleidende regels

Artikell Begripsbepoling

ln deze verordening wordt verstqqn onder:

t.l wiizigingsverordening:

de geometrisch bepoolde plonobiecten ols vervot in het GML-bestond
NL.lMRO.9930.VrNBHB I ó52Stdgeb I 7-vo01, met de biibehorende regels.

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 2 Wiizigingen structuren

De Verordening ruinrte Noord-Brqbont wordt ols volgt gewilzigd:

2,1 Bestqqnd sredeliik gebied

ln verbond met het bestemmingsplon Gemert-Bokel stedelilke gebieden, oktober 201Z wordt de
begrenzing von de structuur 'bestoond stedelijk gebied' ols volgt gewiizigd:

. Nobil Burgemeester Wiitvlietloon 2 in De Rips wordt deze structuur toegevoegd;

. Nobll de Hondelseweg 104 in Hondelwordt deze structuur toegevoegd.

2.2 Gemengd londeliik gebied

ln verbond met het bestemmingsplon Gemert-Bokel stedeliike gebieden, oktober 2017 wordt de
begrenzing vqn de structuur 'gemengd londehlk gebied' ols volgt gewijzigd:

. Nobil Burgemeester Wiitvlietloon 2 in De Rips wordt deze structuur verwiiderd;

. Nobil de Hondelseweg 104 in Hondel wordt deze structuur verwijderd.

2.3 Nqtuur Netwerk Brqbont

ln verbqnd met het bestemmingsplon Gemert-Bokel stedeliike gebieden, oktober 2017 wordt de
begrenzing von de structuur 'Notuur Netwerk Brobont' ols volgt gewiizigd:

. Nobilde Hondelseweg 104 in Hondelwordt deze structuur verwiiderd in verbond met een

correctie op bosis von het vigerende bestemmingsplon.

Wiiziging Verordening ruimte ivm plon Gemert-Bokel Stedeliike gebieden, oktober 2017 (vostgesteld) s/1 s



Artikel 3 Wiiziging qqnduidingen

3.1 Beperkingen Veehouderii

ln verbond met het bestemmingsplon Gemert-Bokel stedeliike gebieden, oktober 20'lZ wordt de
begrenzing von de oonduiding 'beperkingen veehouderii' ols volgt gewiizigd:
. Nobil Burgemeester Wiitvlietloon 2 in De Rips wordt deze oonduiding verwiiderd;
. Nobil de Hondelseweg '104 in Hondelwordt deze oonduiding verwiiderd.

Hoofdstuk3 Slotbepolingen

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze wiizigingsverordening treedt in werking met ingong von de dog no de dotum von uitgifte
von het Provinciool Blod woorin zii wordt geplootst.

Arfikel 5 Citeertitel

Deze wiizigingsverordening wordt oongehoold ols: Wiiziging Verordening ruimte ivm plon
Gemert-Bokel Stedelilke gebieden, oktober 2017
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Toelichting
Hoofdstuk I Het gemeenteliik plon

l.l Beschriiving von het plon

Het bestemmingsplon Gemert-Bokel stedeliike gebieden, oktober 2017 is een gebruikeliike

holfioorliikse herziening von de bestemmingsplonnen voor de bebouwde kommen von de kernen -

en directe omgeving doorvon - binnen de gemeente. ln dergeliike holfioorliikse herzieningen

worden ook nieuwe ontwikkelingen opgenoÍnen, in dit gevol onder meer voor de locoties

Burgemeester Wiitvlietloon 2 te De Rips en Hondelseweg 104 te Hondel. ln het bestemmingsplon is

voor de herbegrenzing von 'Bestoond stedeliik gebied', een tweetol locoties von belong.

1.2 Afwiiking von geldende Verordening ruimte
. Burgemeester Wiitvlietloqn 2 te De Rips

Door een zeer beperkte herbegrenzing von de structuur 'Bestoond stedeliik gebied' komt het

gehele, met een vrochtwogenporkeerploots uit te breiden, bedriifsperceel binnen de structuur

'Bestoond stedeliik gebied' te liggen. Hierdoor wordt het bedriifsperceel niet meer doorsneden

door de grenzen von een tweetol structuren von de Verordening ruirrrte. Voststelling von het

bestemmingsplon voor dit odres is doorom olleen nrogelijk no een beperkte oonpossing von de

grenzen von de structuur 'Bestoond stedeliik gebied' in de Verordening ruimte op grond von

ortikel 4. I I von de Verordening ruirnte.

. Hondelseweg 104 te Hondel

De locotie von de nieuwe woning is niet opgenomen in de structuur 'bestoond stedeliik gebied' op
grond von de Verordening ruimte. Dot betekent dot getoetst zou moeten worden oon de regels in

de Verordening ruinrte voor het buitengebied. Deze regels stoon het toevoegen von woningen

niet toe. Het bestemmingsplon zou zoqls dot nu luidt dus niet vostgesteld kunnen worden.
Voststelling von het bestemmingsplon voor dit odres is doorom olleen mogeliik no een beperkte

oonpossing von de grenzen von de structuur 'Bestoond sedeliik gebied' in de Verordening ruirrrte

op grond von ortikel 4.1 I von de Verordening ruirnte.

ln het ontwerp-bestemmingsplon ziin doorom wiizigingen von de structuur 'bestoond stedeliik

gebied' voorzien ten opzichte von de structuur bestoond stedeliik gebled zools deze op dot
moment is opgenornen in de Verordening ruirnte. Dit is geboseerd op mogeliikheden die de

Verordening ruimte bevot voor oonpossing von grenzen ten behoeve von bestemmingsplonnen.

Meer inÍorrnotie hierover is opgenomen in Hoofdstuk 3 Verordening ruinrte Noord-Brobont.

Wiiziging Verordening ruimte ivm plon Gemert-Bokel Stedeliike gebieden, oktober 2017 (voslgesteld) 7/1s



Hoofdstuk 2 Herbegrenzing

2.1 Procedure

Het voornemen om ons te verzoeken de grenzen vqn de structuur 'bestqond stedeliik gebied' in de

Verordening ruirnte voor het gemeentelilk plon oon te possen heeft somen met het gemeenteliik

ontwerp-bestemmingsplon ter inzoge gelegen von 9 oktober 2017 lol en met 20 november 2017.
Gedurende deze termiin wos het mogelilk te reogeren op het oonpossen von de Verordening
ruimte.

Er ziin geen reocties ingezonden tegen deze wiiziging von de begrenzingen in de Verordening

ruinrte.

2.2 Oordeel t.o.y. yerzoek tot herbegrenzing

Wil hebben besloten over te goon tot het oonpossen von de begrenzingen in de Verordening

ruirnte voor het gemeentelilk plon.

ln de toelichting von het ontwerp-bestemmingsplon Gemert-Bokel stedelilke gebieden, oktober
2017 en de dooroon ten grondslog liggende stukken wordt zorgvuldig onderbouwd dot oon de
regels behorend bi1 een verzoek om wilziging von de begrenzingen von de structuur 'bestoond

stedeliik gebied' op verzoek wordt voldoon. Plonologisch is dit op een luiste wiize doorvertoold in

het ontwerp von het gemeenteliik plon dot doormee voldoet oon de dooroon gestelde regels in

de Verordening ruirnte.

ln de volgende porogrofen goon wii hier verder op in.

2.3 Correctie op bosis von geldend plon

Op grond von ortikel 38.4 von de Verordening ruimte kunnen begrenzingen von structuren

worden gewiizigd indien sproke is von een kenneliike oniuistheid en/oÍ deze niet (longer)

overeenkomen met een vigerend bestemmingsplon.

Een zeer ondergeschikt deel von de gronden die behoren bii de woning op het odres

Hondelseweg 
,l04 

te Hondel, is opgenomen in het NotuurNetwerkBrobont (hierno: NNB). Deze

gronden ziin ingericht ols tuin/erf en ziin in het geldende bestemmingsplon bestemd tot Wonen.
Gelet op deze geldende bestemming en inrichting hod hier geen NNB op de koort vqn de Vr

opgenomen moeten ziin. Dooromwordt het NNB voor zover deze somenvqlt met het bestoonde

bestemmingsvlok op grond von ortikel 38.4, tweede lid von de Verordening verwiiderd.
Notuurcompensotie is niet vereist omdot hier sproke is von een correctie.

2.4 Wiiziging yoor de ontwikkelingen in het plon Gemert-Boke!
sredeliike gebieden, oktober 2Ol7

Artikel 4. I I von de Verordening voorziet in de bevoegdheid om het bestoond stedelilk gebied te
wiizigen mits dit leidt tot een logische stedenbouwkundige opzet.

8/1 s WiizigingVerordening ruimte ivm plon Gemerl-Bokel Stedelllke gebieden, oktober 2017 (voslgesleld)



. Burgern-.ester Wiitvlietloon 2 te De Rips

Door een zeer beperkte herbegrenzing von de structuur 'Bestoond stedeliik gebied' komt het

gehele, met een vrochtwogenporkeerploots uitgebreide, bedriifsperceel binnen de structuur

'Bestoond stedeliik gebied' te liggen. Hierdoor wordt het bedriifsperceel niet meer doorsneden
door de grenzen von een tweetol structuren von de Verordening ruinrte en komt een logische
begrenzing von het 'bestoond stedeliik gebied' tot stond.

. Hondelseweg 104 te Hondel

De opgenomen ruimteliike ontwikkeling sluit vonuit stedenbouwkundig oogpunt oon op de
stedenbouwkundige structuur vqn de uitloper von het bestoonde stedeliike gebied in de kern

Hondel. Door het dichten von het lint von woonbebouwing longs de (westziide von de)

Hondelseweg ontstoot een beperkt ofgerond geheel.

Logische stedenbouwkundige opzel / Kwoliteitsverbetering von het londschop

Wii ziin von mening dot voor beide locoties het bestemmingsplon, gelet op bovenstoonde
overwegingen, tot een logische stedenbouwkundige opzet leidt.

Verder blilkt ons wordt voldoon oon het principe von ortikel 3.2 von de Verordening ruimte,

woorin het vereiste von kwoliteitsverbetering von het londschop is vostgelegd voor elke ruimteliike

ontwikkeling buiten bestoond stedeliik gebied.

Hierbii nenen wii in ogenschouw dqt voor het odres Burgemeester Wiitvlietloon 2 in De Rips vio
een onterieure overeenkomst is verzekerd dot een finonciële storting in het gemeenteliik
groenfonds plootsvindt die quo hoogte correspondeert met de omvong von de uitbreiding von het

bedriifsperceel.

Voortszol voor het odres Hondelseweg l04te Hondel de kwoliteitsverbetering von het londschop
gestolte kriigen door uitvoering von de woning in bio-ecologische stiil gericht op duurzoomheid en

orgonische orchitectuur met gebruik von veelol notuurliike bouwmoteriolen. Vio

gebruiksbepolingen in de plonregels is zekerstelling von reolisering en instondhouding von de
bovengenoemde kwqliteitsverbetering geborgd.

Somengevot ochten wii dot het bestemmingsplon voldoet oon de bepolingen von ortikel4.l I von
de Verordening ruimte.

Wiiziging Verordening ruimte ivm plon Gemerl-Bokel Stedeliike gebieden, oktober 2017 (vostgesteld) 9/15



Hoofdstuk 3 Verordening ruimte Noord-Brobont

De Verordening ruinrte Noord-Brobont (hierno: Verordening ruinrte) bestoot uit koortmoteriool en

regels die onlosmokeliik nret elkoor ziin verbonden in een digitool plon. Dit digitole plon kon in een

koortviewer in een internetbrowser bekeken en geroodpleegd worden. Een klik op de koort mookt

duideliik welke structuren en oonduidingen met biibehorende regels op die locotie gelden. Dit

somenspel tussen koorten en regels bepoolt welke normen een gerneente voor een bepoolde
locotie moet honteren bii het moken von een bestemmingsplon oÍ bii het verlenen von een

omgevingsvergunning die ofwiikt von het geldende bestemmingsplon.

De koorten moken dus deel uit von die nornren en een wiiziging von de koorten betekent dot voor
die locotie een ondere norm goot gelden. Biivoorbeeld in ploots von de regels voor het gemengd
londelilk gebied worden regels voor bestoond stedeliik gebied von toepossing.

Het is niet mogeliik in beroep te goon tegen "olgemeen verbindende voorschriÍten". Het goot don
om wetten- en ondere officiele regels, wooronder ook de provinciole Verordening ruimte volt.
Ook tegen deze wiiziging von de Verordening ruinrte is doorom geen beroep mogelilk.

3.1 Bevoegdheid oonpqssing grenzen

Omdot de gemeente bil het voststellen vqn een bestemmingsplon de Verordening ruirnte in ocht
moet nemen, zou het zonder oonpossingen von de koort von de Verordening ruinrte niet mogeliik
zijn om het bestemmingsplon Gemert-Bokel stedeliike gebieden, oktober 2017 vosl te stellen. Het

plon zools het er nu ligt is immers in striid met de regels voor de structuur Gemengd londelilk
gebied. Voststelling is dus olleen mogelilk wonneer de koort von de Verordening ruimte zodonig is

oongepost, dot het plon er niet longer mee in striid is. Dit kon vio wiizigingen von de begrenzing
von de structuur 'bestoond stedeliik gebied'.

Om oonvoordbore en wenseliike wiizigingen in de grenzen von de structuur 'bestoond stedeliik
gebied' in het koder vqn een gemeentelijk plon nrogeliik te moken, bevot de Verordening ruinrte in

ortikel 4.1I een regeling woorbii wii onder voorwoorden deze grenzen kunnen wiizigen op
verzoek.

ln ortikel 38.5 is de procedure hiervoor opgenomen. Deze strekt ertoe, dot wii kennis kunnen

neÍnen von zienswiizen over de nieuwe grenzen von de betrokken structuren, voordot wii hierover
een besluit nemen. Omwille von overzichteliikheid en ter voorkoming von vertroging in de
gemeenteliike besluitvorming is bepoold dot hiervoor gelegenheid wordt geboden tegeliikertiid
met de terlnzogelegging von het ontwerp-bestemmingsplon.

3.2 Biikomende wiizigingen

3.2.1 Wiizigingen von ondere sructuur door oonpossing stedeliik gebied

ln de Verordening ruirnte wordt de ruinrteliike hoofdstructuur gevormd door het bestoond stedeliik
gebied, het Notuur Netwerk Brobont, de groenblouwe montel en het gemengd londelllk gebled.
Deze structuren sluiten op elkoor oon en overloppen niet.

Dit betekent dot een wiiziging in één von deze legendo-eenheden ook gevolgen heeft voor de
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oongrenzende structuur. Er kon niet volstoon worden met het toevoegen vqn bestoond stedeliik
gebied, dit zou nomeliik een 'overlop' in de koort opleveren - er moet op die plek ook een ondere
structuur worden verwiiderd, in dit gevol gemengd londelilk gebied.

ln deze 'ofgeleide' wiizigingen wordt bll deze herbegrenzing ook voorzien.

3.2.2 Wiiziging vqn oqnduidingen

Een oontol oonduidingen is niet relevont binnen de structuur 'bestoond stedeliik gebied'. Dit is hier

oon de orde voor de oonduiding 'Beperkingen veehouderii'. Doorom wordt deze oonduiding ook
meteen in dit besluit verwiiderd.

3.3 Regels Verordening ruimte Noord-Brobqnt roodplegen

De wiiziging heeft olleen betrekking op de begrenzingen von een beperkt oontol structuren en,/of
oonduidingen in de Verordening ruirnte. Doorom dient noost dit wilzigingsbesluit ook oltild de
Verordening ruimte te worden geroodpleegd:
. voor de regels die von toepossing ziin op de gronden die bi; dlt besluit ziln oongeduid ols

bestqond stedelilk gebied, Notuur Netwerk Brobont en gemengd londelilk gebied;
. omdot er nog ondere oonduidingen en dus regels op dezelfde locotie von toepossing kunnen

ziin.
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Billoge I Relevqnte qrtikelen Verordening ruimte

Hoofdstuk t
gebied

Wiiziging von de structuur Bestoond stedeliik

4.t I Wiziging grenzen bestqqnd sredelilk gebied

I . Gedeputeerde Stoten kunnen de begrenzing von het bestoond stedeliik gebied wiizigen
indien dit resulteert in een logische stedenbouwkundige opzet.

2- Het college von burgemeester en wethouders kon Gedeputeerde Stqten verzoeken om de
begrenzing von het bestoond stedeliik gebied te wiizigen, mits:

o. het een oonpossing betreft die tot een logische stedenbouwkundige opzet leidt;

b. uit toepossing von de logenbenodering bliikt dot de gewenste uitbreidingsrichting

oonvoordboor is;

c. er overeenkomstige toepossing is gegeven oon ortikel 4.3 (nieuwbouw von woningen) of
orlikel 4.4 (ontwikkelin g vo n bed riiventerreinen en ko ntorenlocoties);

d. er toepossing is gegeven oon ortikel 3.2 (kwoliteitsverbetering londschop).

3. Op een verzoek ols bedoeld in het tweede lid is ortikel 38.5 (procedure grenswiiziging op
verzoek) von toepossing.

Artikel 3 2 Kwolireitsverbetering von het londschop

l. Een bestemmingsplon dot een ruirnteliike ontwikkeling buiten bestoond stedeliik gebled mogelilk

mookt, bepoolt dot die ruimteliike ontwikkeling gepoord goot met een fysieke verbetering von

de oonwezige of potentiële kwqliteiten von bodem, woter, notuur, londschop, cultuurhistorie

of von de extensieve recreotleve mogeliikheden von het gebied of de omgeving;

2. De toelichting bii een bestemmingsplon ols bedoeld in het eerste lid bevot een

verontwoording:
o. von de wiize woorop de in het eerste lid bedoelde verbetering finoncieel, iuridisch en

feiteliik is geborgd;
b. dot de in het eerste lid bedoelde verbetering post binnen de hoofdliinen von het te

voeren ruimteliik beleid voor dot gebied.
3. De in het eerste lid bedoelde verbetering kon mede betreffen:

o. de londschoppelilke inpossing von bebouwing, voor zover expliciet vereist op grond von

deze verordening;
b. het toevoegen, versterken of herstellen von londschopselementen die een bildroge leveren

oon de versterking von de londschopsstructuur of de relotie stqd-lond;
c. octiviteiten, gericht op behoud of herstel von cultuurhistorisch woordevolle bebouwing oÍ

terreinen;

d. het wegnemen von verhording;
e. het slopen von bebouwing;
f. een fysieke bildroge oon de reolisering von het Notuur Netwerk Brobqnt en ecologische

verbindingszones.

4. lndien een kwoliteitsverbetering ols bedoeld in het eerste lid niet is verzekerd, wordt het

bestemmingsplon slechts vostgesteld indien een possende finonciële biidroge in een
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londschopsfonds is verzekerd en wordt over de werking von dot fonds regelmotig verslog
gedoon in het regionool ruinreliik overleg.

5. ln ofwiiking von het bepoolde in dit ortikel kon de toelichting von een bestemmingsplon een

verontwoording bevoiten over de wiize woorop de ofsproken over de kwoliteitsverbetering
von het londschop, die ziin genlcokt in het regionool ruinrteliik overleg, bedoeld in ortikel
37.4, onder b, worden nogekomen.

6. Het eerste tot en met viifde lid is niet von toepossing op een uitwerking vqn een

bestemmingsplon, mits dot niet ouder is don tien ioor, ols bedoeld in ortikel 3.ó, eerste lid,
onder b, von de wet.

Àtikel O.4 Token regionool ruinteliik oyerleg

Het regionool ruirntelilk overleg bevordert in het belong von de regionole ruinrteliike somenhong

dot de deelnemers:

o. de inhoudeliike voorbereiding von een gemeentelilke of provinciole structuurvisie of von een

beheerplon ols bedoeld in ortikel 4.6 von de Woterwet op elkoors beleid ofstemmen, rnet in

begrip von de wiize woorop deelnemers de voorgenornen ruimteliike inrichting willen
verwezenliiken;

b. regionole ofstemming plegen en oÍsproken moken over de progrommering en plonologische
voorbereiding von:
1. de bouw von woningen;
2. de oonleg, uitbreiding, herstructurering en tronsformotie von bedriiventerreinen,

zeehoventerreinen en kontorenlocoties;

3. overige stedeliike voorzieningen, wooronder detoilhondelslocoties;
4. infrostructurele voorzieningen;
5. londschopsontwikkeling en ondere ruirnteliike ontwikkelingen in het buitengebied.

c. elkoor informeren over de voortgong von hiervoor bedoelde voornemens en oÍsproken;
d. een monitoringssysteem opzetten en biihouden woorin de voortgong von de woningbouw,

von de herstruciurering en ontwikkeling von bedriiventerreinen, zeehoventerreinen en

kontorenlocoties en zo nodig von ondere ruimteliike ontwikkelingen von regionool en

provinciool belong worden biigehouden.

Hoofdstuk 2 Wilziging von de oonduiding Beperkingen
Veehouderii

AÉikel 2í.2Wi1ziging von de begrenzing op verzoek
I . Het college von burgemeester en wethouders kon Gedeputeerde Stoten verzoeken om de

begrenzing von de oonduiding 'Beperkingen veehouderii' te wijzigen, mits:

o. het een ondergeschikte wiiziging von het gebied betreÍt;
b. is oongetoond dot er sproke is von een oqnvoordboor woon- en leefklimoot mede gelet

op ospecten vonwege milieu en volksgezondheid;

c. er geen oontosting von in de nobiiheid gelegen ecologische woorden plootsvindt.
2. Op een verzoek ols bedoeld in het eerste lid is ortikel 38.5 (procedure grenswijziging op

verzoek) von toepossing.
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Hoofdstuk 3 Procedure wiiziging op verzoek

Artike! 38.5 Procedure wiiziging von grenzen op verzoek
l. Het voornenren om een verzoek te doen ols bedoeld in ortikelen 4.1 1, 5.3, 5.4, 5.5, 6.20,

8.3,9.3, ll.2,tweedelid,12.2,l3.2,derdelid,14.2, vierdelid, lB.2,derdelid, 
,l9.2,

derde lid, 20.2, derdelid, en25.2, mookt deel uit von de unifornre openbore
voorbereidingsprocedure von een bestemmingsplon, woorbii in het ontwerp bestemmingsplon,

indien von toepossing, de volgende gebiedsoonduidingen worden opgenornen:
o. gebiedsoonduiding: overig - in Verordening ruirnte toe te voegen [noom

gebiedscotegorie];
b. gebiedsoonduiding: overig - in Verordening ruirnte te verwiideren[noom

gebiedscotegorie];
c. gebiedsoonduiding - vonwege notuurcompensotie te reoliseren notuur, beheertype

Iondeliike code].
2. Een verzoek wordt no of loop von de terinzogelegging bedoeld in ortikel 3: I I von de

Algemene wet bestuursrecht, bil Gedeputeerde Stoten ingediend en goot vergezeld von een

beschriiving wooruit blilkt dot is voldoqn qon de in deze verordening gestelde voorwoorden
wooronder wiiziging von de begrenzing mogelilk is en, in voorkomende gevollen, von noor
voren gebrochte zienswiizen.

3. Gedeputeerde Stoten beslissen binnen vier weken no ontvongst von een verzoek ols bedoeld
eerste lid.

4. Een bestemmingsplon ten behoeve woorvon de gemeente een verzoek om wiiziging von de
begrenzing heeft gedoon, wordt vostgesteld nodot Gedeputeerde Stoten hebben besloten tot
wiiziging von de begrenzing.
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