Advieslijst van de commissie Grondgebiedzaken d.d. 24 juni 2014 van
20.00 – 21.45 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.P.B. 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),
Mevrouw S.G. Tielemans (VVD),
De heer M.R.G. Buijsse (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.
5. Stand van zaken
Omgevingsdienst
Brabant Noord.

6. Horen van
indieners van

Advies

Er is niemand die gebruik maakt van het spreekrecht.
Wethouder Van de Loo geeft aan dat in oktober 2013 de Provinciale Staten besloten
hebben om alternatief onderzoek te doen naar de randweg. Het rapport met de
resultaten is aan Gedeputeerde Staten aangeboden. Gedeputeerde Staten werkt op
dit moment aan een voorstel.
Wethouder Van de Loo geeft aan dat op 17 april 2014 het laatste overleg van het
bestuur heeft plaatsgevonden, waar o.a. gesproken is over de begroting. Het
standpunt van de gemeente Boekel m.b.t. de hoge kosten n.a.v. het verhoogde
kwaliteitsniveau, wordt door steeds meer gemeenten gedeeld, maar het merendeel
gaat nog steeds akkoord met het ODBN.
DOP vraagt wat de reden is waarom Boekel besloten heeft, niet deel te nemen aan
de ODBN.
Wethouder Van de Loo antwoordt dat Boekel besloten heeft niet deel te nemen,
omdat zij geen toegevoegde waarde ziet in de samenwerking.
CDA vraagt of de wethouder verwacht dat het kwaliteitsniveau ook daadwerkelijk
naar beneden zal worden bijgesteld, omdat bij meerdere gemeenten de financiële
positie onder druk staat.
Wethouder Van de Loo verwacht dat Boekel enkele tien duizenden euro’s bij het
budget zal moeten leggen aan het eind van het jaar.
De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.
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zienswijze en
adviseren omtrent
raadsvoorstel tot
vaststelling van het
bestemmingsplan
ZandhoekKiesbeemd.
7. Raadsvoorstel tot
vaststelling van het
bestemmingsplan
Buitengebied,
herziening
Statenweg 35-37
Venhorst.
8. Raadsvoorstel
inzake begroting
2015 en
jaarrekening 2013
Kleinschalig
collectief vervoer
Brabant Noordoost.
9. Raadsvoorstel
inzake alternatieve
invulling plan De
Run.

10. Mededelingen,
ingekomen stukken
en memo’s.
13. Vaststelling
advieslijst
vergadering 11
maart 2014.
14. Rondvraag

De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.

De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.
* Wethouder Van de Loo zegt toe per mail te antwoorden hoeveel mensen gebruik
maken van het Kleinschalig collectief vervoer in Boekel.
- Mail is 30 juni 2014 verstuurd.
De commissie adviseert verdeeld naar de raad.
DOP en GBV adviseren alternatief 3. Zij kunnen het initiatief voor de ontwikkeling
van een Ecodorp omarmen.
VVD en CDA ondersteunen het initiatief van Ecodorp, maar zij zijn van mening dat
Ecodorp de rekening vooraf moet betalen en niet achteraf.
CDA wil hier graag in de raad op terugkomen.
BW heeft een voorkeur voor het oorspronkelijke raadsvoorstel.
* Wethouder Van de Loo zegt toe de raads- en burgerleden op de hoogte te houden
middels een memo over de voortgang van het project.
CDA vraagt, n.a.v. memo 2014 / 16, waarom de woningtypologie is gewijzigd.
Wethouder Van de Loo antwoordt dat het slechts een kleine wijziging betreft. In
oktober zal een raadsvoorstel aan de raad worden voorgelegd.
De advieslijst wordt inclusief ingediende wijziging vastgesteld.

De heer Van den Hoogen vraagt of de aanvliegroutes consequenties hebben voor
Boekel.
Wethouder Van de Loo reageert dat het college bij de minister te kennen heeft
gegeven dat zij in kunnen stemmen met de wijziging.

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
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.
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Voortgang

2.
3.

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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