Advieslijst van de commissie Grondgebiedzaken d.d. 2 december 2014
van 20.00 – 20.55 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Aanwezig:

Mevrouw A.J.P.M. van Eert-van de Ven (voorzitter)
Mevrouw M.R.P. Philipse (griffier)

Commissieleden:

Mevrouw A.A.M. Heunks-van Uden (DOP),
De heer M. Kanters (DOP),
De heer L.A. van den Hoogen (GVB),
De heer A.B.P. van Lieshout (GVB),
De heer H.H.A. de Bruin (CDA),
De heer P.J. van den Elzen (CDA),
De heer J.M. van Duijnhoven (BW),
De heer M.R.G. Buijsse (VVD),
Mevrouw S.G.Tielemans-Ewalts (VVD).

Tevens aanwezig:

De heer T.A.M. van de Loo (wethouder),
Mevrouw C.A.J.M. Savelkoul-van Rooij (notuliste).

Afwezig:

De heer G.J. Donkers (GVB),
De heer P.H.L. Verbruggen (BW),
De heer F.J.H. Brans (VVD).

Agendapunt
1. Opening
2. Vaststelling
agenda.
3. Spreekrecht voor
burgers.
4. Stand van zaken
randweg.

Advies
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Er is niemand die gebruik maakt van het spreekrecht.

Wethouder Van de Loo geeft aan dat het onderzoek, of de randwg een
gebiedsontsluitende weg of erftoegangsweg moet worden, in de afrondende fase is.
De wethouder is blij dat de raad unaniem een brief naar de Provincie heeft gestuurd,
waarin de raad aangeeft dat de N605 een gebiedsontsluitende functie heeft. Het
college heeft gesprekken gevoerd met andere gemeenten en zij allen vinden dat de
80-km in stand moet worden gehouden. Binnenkort zal er een bestuurlijk overleg
plaatsvinden en dan kan de wethouder de commissie meer vertellen.
5. Stand van zaken Wethouder Van de Loo refereert aan de opdracht van de raad om een kritische noot
Omgevingsdienst
te communiceren naar de ODBN over de begroting. De ODBN heeft toegezegd
Brabant Noord.
maatregelen te nemen en onder deze voorwaarde is de wethouder akkoord gegaan
met de begroting. Op directieniveau zijn er ontwikkelingen, waarover hij de
commissie nog zal informeren.
CDA vraagt of de toegezegde maatregelen dezelfde maatregelen zijn waarmee de
raad akkoord is gegaan.
Wethouder Van de Loo antwoordt dat de maatregelen, vooral de efficiency van de
ODBN betreft.
6. Raadsvoorstel
De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel van
inzake
Burgemeester en Wethouders.
wegbeheerplan
Wethouder Van de Loo zegt toe de kruisting Dooleggen – Donkstraat ambtelijk te
Boekel 2015-2019. onderzoeken op veiligheid.
7. Raadsvoorstel tot De meerderheid van de commissie adviseert positief naar de raad conform het
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vaststelling van het
bestemmingsplan
Zijp 7.
8. Raadsvoorstel tot
vaststelling van de
grondprijzen en
fondsen voor 2015.
9. Mededelingen,
ingekomen stukken
en memo’s.
10. Vaststelling
advieslijst
vergadering 30
september 2014.
12. Rondvraag

voorstel van Burgemeester en Wethouders. DOP heeft nog diverse vragen gesteld.
De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.
Wethouder van de Loo refereert aan memo 32 is verwoord hoe er wordt omgegaan
met toeristenbelasting.
De advieslijst wordt conform concept vastgesteld.

De heer Van den Hoogen vraagt nogmaals aandacht voor de veiligheid van de
fietsers ter hoogte van de Telefoonstraat – Langstraat en hij vraagt hoe het staat
met Dolce Villa.
Wethouder Van de Loo antwoordt dat men de verkeersituatie Telefoonstraat –
Langstraat aan het voorbereiden is. Vanmorgen heeft het college besloten om een
overeenkomst aan te gaan met de projectontwikkelaar. Volgend jaar, nadat het
bestemmingsplan is gewijzigd, zullen de eerste woningen worden gerealiseerd.
Mevrouw Heunks vraagt of het college ingestoken heeft, n.a.v. het luchtvaartesluit in
Volkel, op compensatie van geluidsoverlast voor de burgers in Boekel. Verder
vraagt zij naar de ontwikkelingen aan het St. Agathaplein – Buskensstraat en zij
deelt de complimenten uit over de boomplantdag. Zij roept het college op, daar waar
mogelijk mede zorg te dragen voor het overeind houden van de bijenpopulatie.
Deze populatie is niet alleen van groot ecologisch belang, maar ook van
economisch belang.
Wethouder Van de Loo bevestigt de zorg om de bijenpopulatie en hij geeft aan de
bijenvereniging in Boekel zich hiervoor inzet. De ontwikkelingen aan het St.
Agathaplein - Buskensstraat liggen stil, vanwege investeerders en locaties. Zodra er
meer informatie, zal hij de commissie informeren.
Aanvankelijk had de gemeente Boekel ingestemd met het luchtvaartbesluit, maar
de ministerraad heeft anders besloten. Het besluit heeft Boekel nog niet ingezien.
Indien er isolatiemaatregelen genomen moeten worden, moeten deze ook genomen
worden.
De heer Kanters vraagt naar de stand van zaken m.b.t. Boekels Ven.
Wethouder Van de Loo antwoordt dat de heer Willems portefeuillehouder is Boekels
Ven.
De heer De Bruin vraagt om de alternatieven van de randweg aan de raad te doen
toekomen.
Wethouder Van de Loo reageert dat hij het rapport zelf nog niet heeft ontvangen.
Zodra hij het rapport ontvangen heeft, zal hij het aan de raad doen toekomen.
De heer De Bruin geeft aan dat hij het rapport “kleinschalige maatregelen” bedoelt.
Wethouder Van de Loo antwoordt dat dit rapport van de website gedownload kan
worden.

Toezegging
1.

Wethouder Van de Loo zegt toe, in de commissie GZ
van 11 februari 2014, een informatieavond te regelen
samen met de griffier, waarin de raad bijgepraat wordt
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Voortgang

2.
3.

over o.a. nieuwbouw van monumenten en de status
die nieuwbouw dan heeft. Tijdens deze avond zal er
tevens aandacht zijn voor de stichting van de
Brabantse boerderij.
Wethouder van de Loo zegt toe het gemeentelijk
archeologiebeleid aan het eind van de volgende
regeerperiode te evalueren.
Wethouder Van de Loo zegt m.b.t. Ecodorp Boekel toe
de genoemde punten mee te nemen in een
kaderstellende notitie, die tesamen met het
raadsvoorstel aan de raad zal worden voorgelegd. De
raad zal tussentijds geïnformeerd worden over de
ontwikkelingen.
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