
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  

       

 

NIEUWSBRIEF RANDWEG BOEKEL 

Dit is de tiende nieuwsbrief over de Randweg 
Boekel. In deze nieuwsbrief praten wij u bij 
over de beroepsprocedures bij de Raad van 
State, de voorbereidingen van de contractering 
van een aannemer en de investeringen in het 
landschap. 
 
Meer weten? Kijk dan op 
www.boekel.nl/randweg. 

 

Gemeente ontvangt bericht Raad van State: 
twaalf beroepszaken 
 
Zoals in een vorige nieuwsbrief is aangegeven 
zijn er eerder 23 zienswijzen ingediend op het 
ontwerpbestemmingplan ‘Randweg Boekel’. 
Enkele van deze zienswijzen gaven de 
gemeenteraad op 1 juni jl. aanleiding om het 
bestemmingsplan enigszins gewijzigd vast te 
stellen.  
 
Het vaststellingsbesluit met bijbehorende 
stukken heeft in de periode van 13 juli tot en 
met 23 augustus 2017 ter inzage gelegen met 
de mogelijkheid voor de indieners van 
zienswijzen om beroep aan te tekenen bij de 
Raad van State. 
 
Wij hebben bericht ontvangen van de Raad van 
State dat er in totaal twaalf beroepen zijn 
binnengekomen. In verband met het van 
toepassing verklaren van de Crisis- en 
herstelwet hebben wij twee weken de tijd gehad 
om hier een inhoudelijke reactie op te geven in 
de vorm van een verweerschrift. Dat is 
inmiddels binnen de gestelde termijn gebeurd. 
 
De Raad van State zal nu een zitting in gaan 
plannen. Tijdens deze zitting kunnen degenen 
die beroep aangetekend hebben en de 
gemeente hun standpunten mondeling 
toelichten in Den Haag. Wanneer de zitting 
plaats gaat vinden is vooralsnog onbekend. 
 
Enkele weken na de te plannen zitting zal de 
Voorzitter van de Raad van State uitspraak 
doen. Pas dan hebben we definitief duidelijkheid 
over de vraag of het bestemmingsplan 
onherroepelijk wordt. 
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 Aanbesteding wordt voorbereid 

 
De provincie Noord-Brabant heeft advies- en ingenieursbureau 
Witteveen+Bos gevraagd om voor de Randweg Boekel het 
contract op te stellen en de aanbesteding te begeleiden, zodat 
het project in de toekomst succesvol gerealiseerd kan worden. 
Witteveen+Bos heeft ruime ervaring met soortgelijke projecten 
en werkt in dit project nauw samen met de provincie Noord-
Brabant en de gemeente Boekel.  
 
De wensen van bewoners en overige betrokkenen (zoals 
nutsbedrijven en waterschap) zijn in het voortraject vanaf eind 
2015 via keukentafelgesprekken, specifieke overleggen en 
zienswijzen opgehaald. Deze wensen worden bij opstellen van 
het contract stuk voor stuk meegenomen. Die wensen worden 
besproken en beoordeeld in samenspraak met de provincie. 
Als een wens niet vervuld kan worden, wordt dit 
teruggekoppeld naar de betrokkene.  
 
Voor het opstellen van het contract met de aannemer moeten 
verschillende onderzoeken verricht worden. Deze onderzoeken 
richten zich onder meer op niet gesprongen explosieven, 
archeologie, natuur, flora- en fauna, asbest en bodemkwaliteit. 
Voor meerdere onderzoeken moet er naast bureauonderzoek 
ook veldwerk verricht worden om een goed beeld van het 
gebied te krijgen. Hierbij gaan specialisten buiten onderzoek 
doen. Bij betreding van een perceel is uiteraard vooraf 
toestemming van de bewoner, eigenaar, pachter of gebruiker 
nodig. Jeroen van Bremen (omgevingsmanager provincie) 
heeft hiervoor al de grondeigenaren benaderd.   
 
De veldwerken starten in oktober 2017. De exacte planning is 
onder meer afhankelijk van de voortgang van de onderzoeken 
en de mogelijkheden om de percelen te betreden. In komende 
nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van de voortgang. 
 

 

MEER INFO: 
WWW.BOEKEL.NL/RANDWEG 

 

http://www.boekel.nl/randweg
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MEER INFO: WWW.BOEKEL.NL/RANDWEG 
 
Grondverwerving en kavelruil 
 
Na een periode van verwerving van ruilgronden, zijn we 
inmiddels al enkele maanden bezig met het “terugruilen” van de 
verworven gronden naar de percelen onder de toekomstige 
weg. Degenen die hier direct een belang hebben, weten daar 
inmiddels alles van. Inmiddels is nagenoeg iedereen een 
aanbod gedaan. Aanvankelijk waren we van plan tot de 
zomervakantie actief te zijn met de kavelruil, zodat we nu de 
verwervingsprocedures op konden starten. Omdat de kavelruil 
voor ons boven verwachting verloopt, willen we iets meer tijd 
nemen alvorens we de formele procedures opstarten: we gaan 
tot en met november met iedereen om tafel om ruilen (feitelijk: 
compensatiegrond) een kans te geven. Daarna worden de 
formele verwervingsprocedures opgestart.  
 

Herstel en opwaardering recreatieve 
wandel- en fietsroutes 
 
In nieuwsbrief 8 (april 2017) hebben wij u al 
geïnformeerd over het plan voor 
kwaliteitsverbetering in het gebied, als 
onderdeel van het bestemmingsplan voor de 
randweg. Eén van de onderdelen van dit plan 
is het herstel en opwaardering van 
recreatieve wandel- en fietsroutes. Voor dit 
plan zijn er de afgelopen periode mooie 
stappen gezet. Een werkgroep met 
betrokken inwoners is twee keer bij elkaar 
geweest. Allereerst is het huidige recreatieve 
aanbod van Boekel in kaart gebracht. 
Vervolgens is op basis van dit aanbod 
gekeken naar verbeterpunten en mogelijke 
toevoegingen. Dit heeft geresulteerd in 
vijftien concrete projecten. Op dit moment 
wordt bekeken in hoeverre deze projecten 
ook daadwerkelijk uitvoerbaar zijn. In het 
najaar wordt dit aan de werkgroep 
teruggekoppeld. 
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Voorbeeld hop-over 
voor vleermuizen 

 

Nadere informatie 
Voor nadere informatie over de Randweg Boekel kunt u altijd 
de website www.boekel.nl/randweg raadplegen. Hier zijn ook 
veel documenten te vinden, zoals alle nieuwsbrieven. Vragen 
en opmerkingen kunt u mailen naar het mailadres 
randweg@boekel.nl. Bellen kan ook, met Jeroen van Bremen: 
telefoon 06-27745193.  
 
 

 

Colofon 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Boekel  
en de provincie Noord-Brabant.  
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