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TOELICHTING DEEL UITMAKENDE VAN DE PARTIELE WIJZIGING V VAN HET UITBREIDINGSPLAN IN HOOFDZAAK VAN DE GEMEENTE OSSENDRECHT.
In dit plan zijn drie kleine gebieden bestemd, welke door onthouding van goedkeuringen
door Gedeputeerde Staten, alsnog bestemd moeten worden.
1.

Een gebied ten oosten van de kern Ossendrecht. Door beslissingen van
Gedeputeerde Staten d.d. 7 october 1964 (G nr. 55.493) en 27 juli 1966 (G nr.
48.653) is komen vast te staan, dat alleen een zodanige bestemming kan worden
geaccepteerd, dat aan de agrarische belangen geen afbreuk wordt gedaan. Als
een zondanige bestemming werd de thans gelegde gezien.

2.

a.

b.

Bij eerst genoemd besluit van Gedeputeerde Staten werd goedkeuring
onthouden aan de bestemming “militair terrein”, voorkomende in het
plan in hoofdzaak, vastgesteld op 21 maart 1963. Bij besluit van de
Raad d.d. 5 november 1965 werd een bestemmingsplan “wijziging II
1965, uitbreidingsplan in hoofdzaak” vastgesteld, waarin voor de
militaire terreinen in het zuiden van de gemeente andere bestemmingsbepalingen werden vastgesteld. Ook deze bepalingen werden niet geheel goedgekeurd.
Aan een gedeelte van het militaire terrein, dat toen de bestemming
“bosgebied” kreeg, moet alsnog de bestemming “militaire terrein”worden gegeven, aldus het besluit van Gedeputeerde Staten d.d.
13 april 1966. In het onderhavige plan wordt deze bestemming gelegd.
Deze bestemming moet alsnog ook op het militaire terrein ten oosten
van Calfven worden gelegd, daar hieraan op 7 october 1964 goedkeuring is onthouden. Zou op deze beide gebieden de bepalingen worden
toegepast, zoals deze na het besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 13
april 1966, zijn komen te luiden, dan zou niet aan de overweging van dit
College, voorafgaande aan laatsgenoemd besluit, n.l. “overwegende
dienaangaande, dat na afweging van alle belangen, hun College van
oordeel is, dat een maximaal bebouwingspercentage noodzakelijk is”
voldaan zijn. In de onderhavige bestemmingsbepaling “Militair terrein” is
derhalve weer gepoogd een bevredigende regeling te vinden.
Bijlage 3 van het besluit van de Raad der
Gemeente Ossendrecht d.d. 22 dec. 1967
houdende vaststelling van de partiële wijziging V
van het uitbreidingsplan in hoofdzaak van de
gemeente Ossendrecht.
Mij bekend,
De secretaris.
--------------------

Ir. W.C.A van Heesewijk
Kerkstraat 14
’s Hertogenbosch.
Juli 1967
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BIJLAGEN

Bijlage A: overzichtskaart
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