GEMEENTE BOEKEL

MEMO
Aan

:

commissie Grondgebiedszaken en de gemeenteraad

Van

:

College van B&W

Betreft

:

Begeleidende memo t.b.v. opiniërende behandeling Omgevingsplan 2016
in commissie GZ en gemeenteraad, december 2017

Datum

:

30 oktober 2017

Geachte (burger)raadsleden,
Bijgaand treft u het raadsvoorstel voor de vaststelling van het bestemmingsplan
‘Omgevingsplan Buitengebied Boekel 2016’ aan.
In het presidium zijn afspraken gemaakt omtrent de wijze van behandeling van dit
raadsvoorstel. Deze afspraken houden in dat dit raadsvoorstel in twee fasen zal worden
behandeld door de gemeenteraad.
Dit memo is bij de agendering van de decembercyclus van de gemeente raad met het
presidium afgestemd.
fase I.

Agenderen voor bespreking in commissie GZ en opiniërende bespreking in de
raad, december 2017
In de vergadercyclus van december zal het voorstel op 7 december 2017 aan de orde
komen in de raadscommissie Grondgebiedszaken, wat zoals te doen gebruikelijk zal
leiden tot een inhoudelijk advies aan de raad omtrent de inhoud van het
Omgevingsplan.
In de daaropvolgende raadsvergadering van 14 december 2017 zal het raadsvoorstel
opiniërend worden geagendeerd.

fase II. Besluitvorming, februari 2018
Vervolgens zal het raadsvoorstel op 22/26 februari 2018 besluitvormend aan de raad
worden voorgelegd.
Doelstelling van deze werkwijze
Deze behandelwijze biedt u de mogelijkheid gewenste en gedragen aanpassingen tijdig aan
ons college mee te geven, waardoor wij op een adequate wijze kunnen verwerken in het
uiteindelijk door uw raad vast te stellen Omgevingsplan.
Op basis van voorliggende raadsvoorstel kan uw raad aangeven waar u aanpassingen in het
Omgevingsplan wenst. Hierover kan bij de behandeling in fase I over en weer gesproken
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worden. Op grond van wat de raad op 14 december 2017 aangeeft kunnen wij de gevraagde
aanpassingen verwerken in het definitieve raadsvoorstel voor vaststelling van het
Omgevingsplan in fase II. En daar onze overwegingen bij aangeven.
Wij kunnen uw raad via deze werkwijze ook inzichtelijk maken wat de mogelijke consequenties
van de gewenste aanpassingen zijn. Zowel procesmatig als inhoudelijk. Dit voorafgaand aan de
definitieve besluitvorming over het Omgevingsplan.
Om dit proces voor alle partijen succesvol te kunnen laten verlopen is het nodig dat bij de
opiniërende behandeling van het raadsvoorstel op 14 december 2017 duidelijk wordt of er
aanpassingen gewenst zijn ten opzichte van het Omgevingsplan dat nu voorligt. En zo ja, welke
van deze aanpassingen in beginsel op een raadsmeerderheid kunnen rekenen.
Ons verzoek
Wij verzoeken u dan ook om zoveel mogelijk vooraf met elkaar af te stemmen of
aanpassingsvoorstellen op steun kunnen rekenen van andere fracties zodat dit ook tot
uitdrukking kan komen in de raadsvergadering van 14 december 2017.
Alleen dan worden wij als college in de positie gebracht om een en ander adequaat door te
vertalen in het uiteindelijk vast te stellen Omgevingsplan en dit ook inzichtelijk te maken voor de
uiteindelijke besluitvorming in februari 2018.
Wij rekenen op uw medewerking.
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