
AMENDEMENT 
 
Raadsagenda: Betreffende raadsvoorstel: 

25 juni 2012 5. Structuurvisie buitengebied 

 
Overeenkomstig artikel 38 van het Reglement van Orde dienen ondergetekenden het volgende 
wijzigingsvoorstel in: 
 
Tekstaanpassingen van hoofdstuk 4 Visie, onder de van toepassing zijnde deelgebieden, de 
tekstgedeelten  
 
“Bij het faciliteren van deze ontwikkelingen, zeker wanneer ze zich binnen de oude kleinschalige linten 
afspelen, zal de menselijke maat voorop staan. Grote erven, stallen of percelen horen tot de 
mogelijkheden, maar moeten het menselijk besef niet te boven gaan. Dat vraagt bijzondere aandacht van 
betrokken (landschaps-)architecten in het ontwerp er van”.  (gehele tekst: Veenontginningen, 2

e
 deel: 

Broekontginningslandschap). 
 
 
te wijzigen in: 

“Grote erven, stallen of percelen horen tot de mogelijkheden, mits passend in de omgeving. Dat vraagt 
bijzondere aandacht van betrokken (landschaps-)architecten in het ontwerp er van”. 

 
 

 
Toelichting: 
 
Menselijke maat en menselijk besef zijn nieuwe, moeilijk transparant te hanteren begrippen. Indieners 
achten het verstandiger om aan te haken bij bestaande, meer gebruikte termen, die beter toetsbaar zijn 
door daartoe aangewezen specialisten. 

 
 
De Indieners; 
 
CDA   ChristenUnie  VVD   Gemeentebelangen 
T.B.M. Logtenberg A. Nijburg  G. Schoonhoven R.W.J. van Leeuwen 
 
 
 
 
_______________ _______________ _______________ _______________ 
 



AMENDEMENT 
 
Raadsagenda: Betreffende raadsvoorstel: 

25 juni 2012 5. Structuurvisie buitengebied 

 
Overeenkomstig artikel 38 van het Reglement van Orde dienen ondergetekenden het volgende 
wijzigingsvoorstel in: 
 
Tekstaanpassingen van hoofdstuk 4 Visie, onder de van toepassing zijnde deelgebieden, de 
tekstgedeelten  
 
Toe te voegen in het Veenontginningsgebied: 
“De gemeente wil de afwisseling van bebouwing en openheid in de bebouwingslinten aan de rand van 
dorpskernen behouden. Aan initiatieven die de linten verdichten zal slechts kunnen worden meegewerkt, 
indien deze afwisseling niet wordt verstoord.” 
 
 

 
 
Toelichting: 
Indieners zijn van mening dat de huidige onderbroken lintbebouwing aan de rand van enkele dorpskernen 
een karakteristieke en waardevolle overgang vormt naar het buitengebied. Dit mag niet verloren gaan. 

 
 
De Indieners; 
 
De Indieners; 
 
CDA   ChristenUnie  Gemeentebelangen    
T.B.M. Logtenberg A. Nijburg  R.W.J. van Leeuwen 
 
 
 
 
_______________ _______________ _______________ 
 
 


