
Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Buitengebied 2009, Grote

Kerkepad 31, Veldhoven

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben in hun vergadering van 3 oktober 2017 de ‘Wijziging

Verordening ruimte 2014 ivm plan Buitengebied 2009, Grote Kerkepad 31, Veldhoven’ vastgesteld. Het

planidentificatienummer van deze wijzigingsverordening is: NL.IMRO.9930. VrNBHB0861GrKerkpd-

va01.

 

Inhoud

Het besluit is genomen op verzoek van de gemeente Veldhoven en bevat een beperkte kaartwijziging

voor de Verordening ruimte Noord-Brabant. Hierdoor kan de gemeente het bestemmingsplan ‘Buiten-

gebied 2009, herziening div. locaties’ vaststellen.

Het bestemmingsplan heeft o.a. betrekking op de locatie Grote Kerkepad 31 te Veldhoven. Op deze lo-

catie wordt voorzien in de vormverandering van het woonbestemmingsvlak waardoor een bijgebouw

kan worden gehandhaafd. Door deze aanpassing zal ook een klein deel van de woonbestemming sa-

menvallen met het Natuur Netwerk Brabant (NNB). Hier moet een bestemming gericht zijn op behoud

en ontwikkeling van natuur. De nieuwe woonbestemming is hiermee strijd.

Op deze locatie is ook sprake van een kennelijke onjuistheid. Een deel van de gronden die bij de woning

horen is opgenomen in het NNB. Deze zijn ingericht als tuin/erf en in het geldende plan bestemd tot

Wonen. Gelet op deze geldende bestemming en inrichting had hier geen NNB op de kaart van de Vr

opgenomen moeten zijn.

Daarom wordt het NNB voor zover deze samenvalt met het bestaande bestemmingsvlak op grond van

artikel 38.4, tweede lid onder 4, van de Verordening verwijderd. Omdat hier sprake is van een correctie

hoeft hiervoor geen compensatie plaats te vinden.

De vaststelling van de wijziging van de Verordening ruimte zorgt ervoor dat de kaarten van deze veror-

dening en het bestemmingsplan goed op elkaar aansluiten.

 

Beschikbaarheid en inzage van de stukken

U kunt de wijzigingsverordening raadplegen via de rechtstreekse linken hieronder:

1. ruimtelijkeplannen.brabant.nl;

2. www.ruimtelijkeplannen.nl

 

 

’s-Hertogenbosch, 3 oktober 2017

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter,

Prof.dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris,

Mw. Ir. A.M. Burger
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