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Vraag
Op 7 december 2017 is een informatieavond gegeven in de Gouden Helm Helenaveen.
Het ging daar over de zonering die in de toekomst gebruikt gaat worden in de nieuwe
ontwikkelingen en vergunningverlening en handhaving. We weten dat de gemeente
Deurne veel belang heeft bij wat nu en in de toekomst de recreant en de natuurliefhebber te bieden heeft.
Daarom de vraag:
1.
Wordt de gemeenteraad via de commissie nog naar hun mening gevraagd?
CDA is van mening dat je als onderdeel van de gemeenschap er niet vroeg genoeg bij
kunt zijn. Staatsbosbeheer heeft toegezegd dat in de uitwerking van de zonering en recreatieplan de opmerkingen meegenomen zullen worden.
Antwoord
Het recreatiezoneringsplan is in het kader van N2000 opgesteld en gaat specifiek over de
(toekomstige) terreinen van Staatsbosbeheer. Het biedt voor Staatsbosbeheer de kaders
voor de recreatieve invulling. Staatsbosbeheer heeft de gemeente gevraagd om de vastgestelde kaders aan te leveren. Alle inbreng vanuit de gemeente Deurne, is verwerkt in
het plan. Alle bestaande routes en padenstructuren blijven behouden.
Het recreatiezoneringsplan is in concept gereed, en het is mogelijk om tot 31 december
een reactie te geven op het plan. Omdat de periode om een reactie in te dienen zo kort is,
is het niet mogelijk om ook de visie van de commissie of de raad te vragen. Het is wel
mogelijk om de commissie en/of de raad te informeren over het zoneringsplan, maar dit is
niet mogelijk vóór het einde van de reactietermijn.
Bij vaststelling door Staatsbosbeheer heeft het zoneringsplan overigens geen juridische
status. Het gaat dus ook niet om een officiële zienswijze vanuit de gemeente, maar ‘slechts’
om een reactie. Wanneer in de toekomst, in het kader van N2000, het plan wél een juridische status zou krijgen dan moet het plan opnieuw in dat kader getoetst worden. Om
deze opening te behouden is een pro forma-reactie gegeven. Dit betreft om te beginnen
het gegeven dat de gemeente zich het recht behoudt om opnieuw te mogen reageren als
de juridische status van het document wijzigt. Vervolgens vragen we de recreatiezone en
zone met recreatief medegebruik rondom de Soemeersingel verder te ontwikkelen ten behoeve van de bewoners en ondernemers. Tenslotte gaan we in op de bestaande paden en
routestructuren.
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