GEMEENTE BOEKEL

Nummer 2016 / 06

MEMO
Aan

: de Raad- en burgerleden

Van

: College van Burgemeester en Wethouders

Betreft:

: Verzoek van de heer Tielemans voor bestemmingswijziging van het perceel
Langstraat ongenummerd, aanpassing besluit.

Datum

: 16 februari 2016

Geachte raad- en burgerleden,
Met ons voorstel van 19 januari stellen wij u voor om te besluiten inzake bovengenoemd
onderwerp. Na overleg met derden, interne terugkoppeling en nogmaals een juridische check
op de stukken komen we tot de conclusie dat het door ons voorgestelde besluit sterker kan
worden verwoord.
In ons voorstel van 19 januari stellen wij het volgende besluit voor;
Voorstel:
1. De aanvraag d.d. 12 november 2015 (#3) van de heer Tielemans niet in procedure te brengen.
2. In te stemmen met de door het college ingeslagen weg om vooruitlopend op een passend plan
de voorbereidingen voor een bestemmingsplan op te starten met inachtneming van de genoemde
aandachtspunten en de aanvullende adviezen.
3. Voor het opstellen van de plan MER en de bestemmingsplan procedure en krediet te voteren
van € 40.000,--

Genoegzaam bekend is dat de besluitvorming in een stroomversnelling is gekomen door een
uitspraak van de Raad van State van 8 juli 2015 waarin de gemeente wordt opgedragen te
beslissen en Tielemans wordt opgedragen een plan in te dienen.
Dat besluit van de Raad van State is weer tot stand gekomen door het verweer van de heer
Tielemans tegen het niet nemen van een besluit op zijn verzoek van 27 mei 2014 voor
bestemmingswijziging van perceel D2636 aan de Langstraat.
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Om met de huidige besluitvorming ook meteen ondubbelzinnig antwoord te geven op het
verzoek van de heer Tielemans uit 2014 en de opdracht van de Raad van State uit 2015 stellen
wij u voor om de besluittekst als volgt aan te passen:
1. De aanvraag van 27 mei 2014 van de heer Tielemans af te wijzen, waarin hij heeft verzocht
om de bestemming van het perceel Langstraat ongenummerd te herzien ten behoeve van
de vestiging van een varkenshouderij en wel zodanig dat een gesloten bedrijf (1500 zeugen
en 9000 vleesvarkens) kan worden gerealiseerd.
2. De aanvraag d.d. 12 november 2015 (genoemd plan 3), van de heer Tielemans eveneens
afwijzen, welk plan afwijkt van de aanvraag van 27 mei 2014.
3. In te stemmen met de door het college ingeslagen weg om vooruitlopend op een passend
plan de voorbereidingen voor een bestemmingsplan op te starten met inachtneming van de
genoemde aandachtspunten en de aanvullende adviezen.
4. Voor het opstellen van de plan MER en de bestemmingsplan procedure en krediet te
voteren van € 40.000,-Als bijlage bij deze memo is een voorstel voor het aangepaste raadsbesluit gevoegd.
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