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VIERDE NIEUW SBRIEF OVER DE RANDW EG BOEKEL
Voorontwerp Bestemmingsplan (VOBP)
vastgesteld door B&W
Op 24 mei 2016 heeft het college van Burgemeester en
Wethouders (B&W) ingestemd met het voorontwerp
bestemmingsplan (VOBP) Randweg Boekel en het
plan vrijgegeven voor inspraak. Het plan ligt vanaf 1
juni 2016 gedurende zes weken ter inzage. Gedurende
deze termijn kan iedereen zijn of haar inspraakreactie
indienen bij het college van B&W. Daarover leest u
meer verderop in deze nieuwsbrief.
Wijzigingen wet- en regelgeving in Addendum MER
Het op 16 februari vastgestelde “voorlopig ontwerp”
van het tracé ligt ten grondslag aan het VOBP. In het
kader van de planologische procedure van het
bestemmingsplan is ook een Addendum MER
opgesteld. In dit addendum staat een aantal
geüpdatete onderzoeksaspecten, omdat wet- en
regelgeving sinds 2009 is gewijzigd. Voorbeelden zijn
een geactualiseerd akoestisch onderzoek en een
onderzoek naar stikstofdepositie. Het Addendum MER
is als bijlage in het VOBP opgenomen.
Ontbrekend onderzoek wordt toegevoegd
Uit het VOBP blijkt dat er geen ruimtelijke- en of milieu
hygiënische belemmeringen bestaan tegen het plan.
Een gedeelte van het onderzoek naar flora en fauna
ontbreekt nog in het VOBP. De komende periode wordt
aanvullend onderzoek verricht, onder meer naar
vleermuizen. Ook het archeologisch vervolgonderzoek
is nog niet afgerond. Op de plankaart is daarom een
dubbelbestemming voor archeologie opgenomen. Deze
dubbelbestemming regelt dat voordat de Randweg
daadwerkelijk wordt aangelegd, eerst aangetoond moet
zijn dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn.
De (concept) resultaten en bijbehorende maatregelen
worden in de volgende fase van het project (ontwerp
bestemmingsplan) meegenomen dit najaar.
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Dit is de vierde nieuwsbrief over de Randweg
Boekel. Deze staat voornamelijk in het teken van
het Voorontwerp Bestemmingsplan, dat binnenkort
ter inzage wordt gelegd.
Wilt u meer weten over de Randweg? Kijk dan op
www.boekel.nl/randweg.

Een uitsnede uit “ de verbeelding” , onderdeel van het VOBP

VOBP ter inzage op gemeentehuis en online
Het plan met bijbehorende documenten ligt gedurende
zes weken ter inzage bij de publieksbalie. U kunt hier
terecht tijdens openingstijden van het gemeentehuis.
Het plan met bijbehorende stukken is ook te vinden op:
- www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN:
NL.IMRO.0755.BPBGRandwegBoekel-VO01).
- www.boekel.nl/randweg (pdf bestanden).
Inspraakreactie indienen
Binnen zes weken vanaf 1 juni, dus uiterlijk 12 juli 2016,
kan iedereen een inspraakreactie kenbaar maken. Voor
een mondelinge inspraakreactie kunt u telefonisch contact
opnemen met dhr. Gijs Klop, beleidsmedewerker
ruimtelijke ordening, via 0492-326800. Uw schriftelijke
inspraakreactie kunt u indienen bij het college van
Burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99,
5427 ZH te Boekel.

Nieuwsbriefabonnees gevraagd!
Mocht u nog geïnteresseerden voor deze nieuwsbrief weten, die deze ook graag willen ontvangen? Dan
horen wij dit graag! Bij voorkeur via de mail randweg@boekel.nl.
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MEER INFO: WWW .BOEKE L.NL/RANDW EG
Informatieavond 15 juni

Hoe gaat het verder?

Een VOBP moet voldoen aan allerlei (landelijke)
wettelijke regels. Daardoor is het een lijvig en
ingewikkeld document. Daarom organiseren we een
informatieavond. We geven een toelichting op het
VOBP en het vervolgtraject. Ook kunt u vragen stellen
over de procedure en/of de inhoud. Er zijn diverse
deskundigen aanwezig vanuit de gemeente, provincie
en bureau Kragten. Het is geen formele inspraakavond.

Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om tot
uiterlijk 12 juli een inspraakreactie te geven. Op basis
van de reacties wordt door het college van B&W
beoordeeld of het Ontwerp Bestemmingplan (OBP)
moet worden aangepast. Dit OBP is naar verwachting
eind 2016 gereed. Ook dit plan wordt dan ter inzage
gelegd en iedereen kan hierop een zienswijze
indienen. Daarna wordt het bestemmingplan
vastgesteld door de gemeenteraad, volgens de
huidige planning vóór de zomer van 2017. Afhankelijk
van de tijd die nodig is voor de beroepsprocedures en
de grondverwerving, kan de aanleg van de Randweg
dan starten in 2019.

U bent van harte welkom:
Wanneer:
15 juni 2016
Hoe laat:
20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Waar:
Nia Domo, St. Agathaplein 6, Boekel

Aparte flyer over geluid
Uit ervaring weten we dat er in een bestemmingsplanprocedure vaak veel vragen zijn over het aspect
“geluid”: hoe wordt dit berekend en beoordeeld? Wat
zijn de wettelijke regels? Moeten er maatregelen worden
getroffen?
Daarom hebben we een flyer gemaakt over geluid,
waarin we ingegaan op dergelijke vragen.
Geïnteresseerden kunnen de flyer meenemen tijdens de
informatieavond op 15 juni of vanaf dan bekijken op
www.boekel.nl/randweg.

Meer weten?
Voor meer informatie over de Randweg Boekel kunt
u altijd de website www.boekel.nl/randweg
raadplegen. Hier zijn ook veel documenten te
vinden, zoals het VOBP en de folder over “geluid”.
Vragen en opmerkingen kunt u mailen naar
randweg@boekel.nl. Bellen kan ook, met Jeroen
van Bremen: telefoon 06-27745193.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Boekel. Heeft u vragen naar aanleiding van deze
nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met Jeroen van Bremen, omgevingsmanager, via
randweg@boekel.nl of 06-27745193.

