Amendement ingevolge artikel 32 van het Reglement van
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Boekel
Onderwerp/ontwerpbesluit: Bestemmingsplan De Run Boekel
De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 14 december 2017
Besluit het ontwerpbesluit aan te vullen als volgt:
4. de in het plan opgenomen gronden met de functieaanduiding ‘specifieke vorm van
wonen-ecowoningen’, in eigendom van de gemeente Boekel, dienen door Ecodorp
Boekel in zijn geheel en in één grondtransactie afgenomen te worden op uiterlijk 31 mei
2020.
Toelichting:
Het initiatief Ecodorp Boekel is voor het eerst voorgelegd aan de raad en opiniërend
besproken in de raadscommissie Grondgebiedzaken van 24 februari 2014.
Bij besluit van de raad van juli 2014 is er voor gekozen niet het gehele plangebied voor
Ecodorp beschikbaar te stellen maar de helft van het plangebied (± 2.6 ha). Daarbij is
aangegeven dat Ecodorp deze gronden in twee tranches van ieder 50% zal aankopen. De
eerste aankoop in 2019 en de andere helft in 2022.
In het thans voorliggend raadsvoorstel tot vaststelling van bestemmingsplan De Run wordt
aangegeven dat in plangebied De Run aan Ecodorp de mogelijkheid wordt geboden om hun
plan te realiseren op 1,2 hectare.
Ten tijde van de met Ecodorp gemaakte afspraken om de gronden in twee gedeelten af te
nemen betrof het in zijn totaliteit ongeveer 2.6 ha. Nu gaat het in het plangebied nog slechts
om 1,2 ha, zijnde minder dan de helft van het gebied dat ten tijde van het besluit van de raad
van juli 2014 aan de orde was.
Gezien het vorenstaande is het legitiem en niet in strijd met eerdere afspraken om nu te
besluiten dat Ecodorp het gereserveerde plandeel van 1.2 ha in één keer in zijn geheel dient
af te nemen uiterlijk op de datum waarop de gebruiksovereenkomst verloopt, zijnde 31 mei
2020.
Ingediend door de fracties van:
Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel
Boekels Welzijn
DOP
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