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Vraag Antwoord

De regionale reactie zou aan duidelijkheid winnen als de verschillende paragrafen 
aan het eind in bullits de verschillende bijstellingen terug laat komen. Bent u dat 
met ons eens? En zo ja, kan dit worden ingebracht?

Via de wensen en bedenkingen procedure kunt u alle suggesties inbrengen. 
Aanpassingen ten behoeve van de leesbaarheid zijn altijd gewenst. Wij kunnen 
suggestie dan ook inbrengen in de regio. 

Wij missen een tekst over recreatie, is dat juist? En zo ja, kan dit worden 
ingebracht? 

Ook missen we een verwijzing naar de RES. Is dat juist? En zo ja, kan dit worden 
ingebracht?

De Povi en de concept verordening geven, wat ons betreft, geen aanleiding om een 
reactie te geven op het beleid en de regels wat betreft Recreatie. Indien u wel iets 
mist vernemen wij dat graag via de wensen en bedenkingen.

Vergelijkbaar voor de RES. Het klopt dat daarover niets staat in deze brief. Als u iets 
mist, dan graag via wensen en bedenkingen. 

Het blijft op basis van de POVI onzeker dat Hoevelaar fase 2 en 3 kunnen worden 
ontwikkeld. Hoe ziet u dat?

Omdat de POVI, in tegenstelling tot de huidige systematiek van het provinciaal beleid, 
geen bollen staan voor ontwikkellocaties die nog niet in een bestemmingsplan zijn 
opgenomen, horen deze nu thuis in de juridisch categorie die via programma wonen 
en werken toegewezen moeten worden. Hoewel de provincie meldt dat het voor 
Hoevelaar praktisch geen verschil is, ontstaat hiermee juridisch wel een onzekerheid.

Wat is uw wens voor een nieuwe rode contour met het oog op gewenste 
ontwikkelmogelijkheden (wonen en werken) tot 2050?

Gezien de systematiek van POVI en Verordening, hangt de rode contour samen met 
bestemmingsplannen stedelijk gebied. Wij hebben dan ook gevraagd om deze gelijk te 
trekken met de grens van bestemmingsplan Bebouwde Kom en Buitengebied. 
Ons verzoek moet dus losstaan van onze wensen voor ontwikkelruimte, die op termijn, 
na vaststelling bestemmingsplan/omgevingsplan toegevoegd kan worden aan de rode 
contour. Zoals Hoevelaar fase 1 al onderdeel uit maakt van de rode contour.

Wordt bij ‘bestaand winkelgebied’ de Voorstraat/ Het Schilt over het hoofd gezien? Voorstraat /’t Schilt staat al in de huidige gebiedsaanduiding van de provincie (licht 
rood in het kaartje van de bijlage), die stellen wij dan ook niet voor om aan te passen. 

Welke mogelijkheden ziet u voor mobiliteit bij de ontwikkellocatie Woudenberg 
Zuidoost (wegenstructuur, OV, fietspaden, etc.)

Door de ontwikkellocaties Woudenberg zuidoost ontstaat de mogelijkheid om het 
gebied aan te passen en daarmee opnieuw te kijken naar het optimaliseren van OV en 
fietsverbindingen, maar ook om de wegenstructuur van het provinciale en 
gemeentelijke wegennet opnieuw te bezien. Zonder zuidoost zal de bestaande 
structuur van wegen en bebouwing de (on)mogelijkheden van aanpassingen bepalen 
en wij weten dat de mogelijkheden daarvoor bij de Stationsweg Oost beperkt zijn. 


