
 

 

ERRATUM 

 

Datum : 28 oktober 2010 

 

Onderwerp : Erratum bij intergemeentelijke structuurvisie Rijk van Dommel en Aa 

De intergemeentelijke structuurvisie (ISV) Rijk van Dommel en Aa bevat een aantal onjuistheden, die door 

middel van dit erratum worden rechtgezet. In de onderstaande tabel worden benodigde wijzigingen 

weergegeven met de bijbehorende handelwijze.  

 

Plaats in ISV Wijziging Handelwijze 

Pagina 40 EVZ schootense Loop: hoofddoel 

ecologie 

Het hoofddoel wordt na de 

inspraakperiode aangepast. 

Projectenoverzicht/kaart Project 'sluis 7': hier wordt gekeken 

naar de mogelijkheid van een 

recreatieve poort in relatie tot de 

vervanging van sluis 7 waarbij er over 

de sluis of via een aparte brug een 

recreatieve verbinding tussen Croy en 

de Bundertjes komt over het kanaal. 

Het project wordt na de 

inspraakperiode aan het 

projectenoverzicht/kaart toegevoegd. 

Projectenoverzicht/kaart Project verdroging Warande  Het project wordt na de 

inspraakperiode aan het 

projectenoverzicht/kaart toegevoegd. 

Pagina 88 De inzet van Goorloop veranderd: Het 
beekdal van de Goorloop was een 
zwakke schakel in het regionale 
landschapspark, maar dat verandert 
door de uitvoering van drie grote 
projecten in het gebied. De beekloop 
wordt hersteld en er wordt een groter, 
natter en meer samenhangend 
beekdal gerealiseerd, zodat de 
ecologische en recreatieve functie 
versterkt wordt. 

De omschrijving van de Goorloop wordt 

na de inspraakperiode aangepast. 

Tabel 9.1 EVZ Goorloop van 0(+) naar + Dit wordt na de inspraakperiode 

veranderd. 

Pagina 109 Structuurvisie Helmond 'doorkijk tot 
2030' kaart vervangen door SV kaart 
tot 2015. Tekst aanpassen: De 
westkant van Helmond ligt binnen het 
plangebied van het Rijk van Dommel 
en Aa. Er wordt gewerkt aan een 
sterkere groene en ecologische 
hoofdstructuur door ondermeer een 
betere samenhang binnen en tussen 

Dit wordt na de inspraakperiode 

aangepast.  



 

 

natuurgebieden als de Goorloop; De 
Goorloopzone is zoekgebied voor 
waterberging; Brandevoort wordt 
afgebouwd; In de planranden van 
Stiphout en Brandevoort en de 
geledingszone Stiphout wordt 
geïnvesteerd in landschapskwaliteit. 

Kaart bij ISV Stiphout Zuid geen 'stadsrand' maar 

'landelijk gebied' 

Deze wijziging is aangepast op de 

kaart behorende bij het erratum 

Kaart bij ISV Bos(-je) bij HTAC en het Coovelsbos 

geen ‘stadsrand maar 'robuuste 

natuur' 

Deze wijziging is aangepast op de 

kaart behorende bij het erratum 

Kaart bij ISV De Goorloop noord aan de westzijde 

en de Goorloop Zuid aan de oostzijde 

iets ruimer begrensd als 'beekdal' 

Deze wijziging is aangepast op de 

kaart behorende bij het erratum 

Kaart bij ISV Pijl voor 'aanleg ontbrekende schakels 

in recreatief netwerk' door de 

Goorloop binnenstedelijk richting 

noorden en zuiden 

Deze wijziging is aangepast op de 

kaart behorende bij het erratum 

Kaart bij ISV Recreatieve Poort Stiphout intekenen 

ten noorden van sportpark Molenven 

(net boven atletiekbaan die als ovaal 

op de kaart staat) 

Deze wijziging is aangepast op de 

kaart behorende bij het erratum 

Kaart bij ISV tpv Oude Willemsvaart noord / sluis 7 

de aanduiding 'ontbrekende schakels 

in recreatief netwerk' aangegeven en 

'ontwikkeling recreatieve poort' 

Deze wijziging is aangepast op de 

kaart behorende bij het erratum 

   

 

Bijlagen: 

1. Kaart: Concept ISV RvDA bij Erratum 20101028 

2. Projectenkaart: Projectenkaart RvDA bij Erratum 20101028. Opmerking: de projecten op de 

projectenkaart zijn niet gewijzigd, maar de ondergrond van de projectenkaart is gewijzigd naar 

aanleiding van de bovenstaande wijzigingen op de kaart.  


