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Samenvatting:
Op 22 februari 2018 heeft de gemeenteraad van Boekel het Omgevingsplan 2016 vastgesteld.
Het Omgevingsplan is vervolgens ter inzage gelegd voor beroep en ook grotendeels in werking
getreden. Tegen het vaststellingsbesluit van het Omgevingsplan zijn door 15 organisaties /
personen beroepen ingediend.
14 augustus 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan met betrekking tot de beroepszaken
tegen het bestemmingsplan: Omgevingsplan buitengebied 2016 (hierna Omgevingsplan). De
behandeling van de zaken zijn daarmee nog niet beëindigd. De Raad van State heeft opdrachten
verstrekt waaraan wij als gemeente moeten voldoen. Vanwege het juridische karakter zal dit door
externe deskundigen beantwoord moeten worden. Om hieraan invulling te geven is extra krediet
nodig.
Voorgesteld besluit:
Een krediet beschikbaar te stellen van € 12.500,- voor het verwerken van de uitspraak van de
Raad van State met betrekking tot het Omgevingsplan Buitengebied. Dit zal worden meegenomen
met de bestuursrapportage 2019
Inleiding/probleemstelling:
Op 22 februari 2018 heeft de gemeenteraad van Boekel het Omgevingsplan 2016 vastgesteld.
Het omgevingsplan is een eerste plan buitengebied dat binnen de crisis en herstelwet is
voorgelegd. Boekel heeft hiermee haar nek uitgestoken om ervaring op te doen met deze nieuwe
planvorm. 14 augustus 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de beroepen tegen
het Omgevingsplan. Iets nieuws oppakken heeft een hoog afbreukrisico. Door inschakeling van
externe deskundigheid hebben we getracht dat afbreukrisico te verkleinen.
In grote lijn is dat goed gelukt. Van de 15 beroepszaken zijn we op 50 punten in het gelijk gesteld.
Een aantal zaken hebben we de opdracht van de Raad van State om te repareren. Daarvoor
hebben we 26 weken de tijd.
Meest in het oog springende onderdelen:
- Coppens (Heroverweging ontwerp bestemmingsplan)
- Huize Padua (Mogelijkheden detailhandel, platte daken en zonnepanelen)
- Volkelseweg 21 (herstel functiewijziging)
- Grote Baan 6 (functie glastuinbouw buiten doorgroeigebied glastuinbouw)
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In het proces van het Omgevingsplan om tot vaststelling te komen is al duidelijk gemaakt dat bij
dit pilot project extra (onvoorziene) kosten zouden kunnen komen.
In dit geval heeft de Afdeling enkele opdrachten verstrekt waaraan de gemeente Boekel binnen
26 weken na de uitspraak invulling moet hebben gegeven. Hiervoor is een extra krediet nodig om
hier op de juiste (juridische) manier invulling aan te geven.
Relatie met eerdere besluitvorming:
 Raadsvoorstel Omgevingsplan Boekel
 Reparatieherziening
 Uitspraak Raad Van State
Beoogd resultaat:
Als de gemeente Boekel op de juiste manier invulling geeft aan de uitspraak van de Raad van
State, is het proces van het bestemmingsplan ‘Omgevingsplan buitengebied Boekel’ afgerond.
Daarmee wordt het plan onherroepelijk.
Keuzemogelijkheden:
Er zijn geen keuze mogelijkheden. Wij zijn verplicht invulling te geven aan de uitspraak van de
Raad van State.
Argumenten:
De gemeente is juridisch verplicht invulling te geven aan de uitspraak van de Raad van State. Dit
dient op een juiste juridische manier te gebeuren. Hiervoor is externe expertise nodig op de
verschillende onderdelen.
Financiële gevolgen en dekking:
Voor de uitspraak van de beroepsprocedure en invulling geven aan de uitspraak van de Raad van
State zijn geen kosten opgenomen in de begroting 2019.
Om invulling te geven aan de uitspraak van de Raad van State is nog een extra krediet nodig van
€ 12.500. Hierin zitten werkzaamheden in die uitgevoerd moeten worden om invulling aan de
uitspraak te kunnen geven en externe expertise.
Risico’s:
De gemeente is verplicht uitvoering te geven aan de uitspraak van de Raad van State.
Communicatie:
14 augustus heeft de Raad van State uitspraak gedaan. De uitspraak heeft betrekking op de
beroepszaken tegen het bestemmingsplan: Omgevingsplan Buitengebied 2016. Om dit op een
juist (juridische) manier te doen is er een extra krediet nodig. Als er op de juiste manier invulling is
gegeven aan het bestemmingsplan ‘Omgevingsplan Buitengebied 2016’, wordt het plan
onherroepelijk. Hiermee is de bestemmingsplanprocedure van het buitengebied afgerond.
Uitvoering en evaluatie:
Als de gemeenteraad instemt met het krediet kan direct uitvoering gegeven worden aan de
uitspraak van de Raad van State. De invulling van en aan de uitspraak van de Raad van State,
wordt aan u als gemeenteraad voorgelegd ter besluitvorming.
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Voorstel:
Een krediet beschikbaar te stellen van € 12.500,- voor het verwerken van de uitspraak van de
Raad van State met betrekking tot het Omgevingsplan Buitengebied. Dit zal worden meegenomen
met de bestuursrapportage 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris
de burgemeester

J.G. Marcic

Bijlagen ter inzage: Bijlagen die zijn bijgevoegd:-
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P.M.J.H. Bos

