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Vaststelling bestemmingsplan Herziening Schutboom 8 en Bergstraat 28.

Samenvatting
Het bestemmingsplan is een vervolg op het voorbereidingsbesluit, waartoe uw raad op 3 juli
2014 heeft besloten, en regelt dat op de twee genoemde locaties aan de Schutboom en de
Bergstraat de eventuele vestiging van een supermarkt niet meer mogelijk is.
Met ingang van 25 juni 2015 heeft het ontwerp-bestemmingsplan gedurende zes weken ter
inzage gelegen, tijdens welke periode eenieder zijn of haar zienswijze kenbaar kon maken.
Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.
Voorgesteld besluit:
Het bestemmingsplan Herziening Schutboom 8 en Bergstraat 28 ongewijzigd vast te stellen.
Inleiding/probleemstelling:
Het bestemmingsplan is een vervolg op het voorbereidingsbesluit, dat op 3 juli 2014 door
uw raad is genomen. Het bestemmingsplan regelt dat op de twee locaties Schutboom 8 en
Bergstraat 28 de eventuele vestiging van een supermarkt niet meer mogelijk is.
Met ingang van 25 juni 2015 heeft het ontwerp-bestemmingsplan gedurende zes weken ter
inzage gelegen, tijdens welke periode eenieder zijn of haar zienswijze kenbaar kon maken.
Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.
Tevens is het ontwerp-plan toegezonden aan waterschap Aa en Maas en de provincie. Ook
van die zijde zijn geen zienswijzen ontvangen.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Het bestemmingsplan is een vervolg op uw raadsbesluit d.d. 3 juli 2014 tot het nemen van een
voorbereidingsbesluit. Aanleiding voor dit voorbereidingsbesluit was een vraag van een
supermarktketen naar de mogelijkheid van vestiging van een supermarkt buiten het directe
centrum van Boekel. Dit verzoek was niet conform de vastgestelde Centrumvisie, waarin juist de
concentratie van winkels in het directe centrum wordt beoogd.
In het voorbereidingsbesluit zijn vijf locaties betrokken, namelijk Runstraat 13, Bergstraat 28,
Schutboom 8, Rutger van Herpenstraat 31 en Wilhelminastraat ongenummerd.
Na nader onderzoek hoe reëel de kans op een ongewenste vestiging op de vijf locaties
daadwerkelijk is, is geconcludeerd, dat deze kans met name speelt op de locaties Bergstraat 28
en Schutboom 8 en niet zozeer op de drie overige locaties. Voor deze twee locaties is daarom
een ontwerp-bestemmingsplan opgesteld en in procedure gebracht.
Beoogd resultaat:
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De bestemmingsplanprocedure kan van gemeentewege worden afgerond.
Keuzemogelijkheden:
Uw raad kan ervoor kiezen het bestemmingsplan niet vast te stellen. Aanleiding daartoe is echter
niet aanwezig.
Argumenten:
Het ontwerp-bestemmingsplan Schutboom 8 en Bergstraat 28 heeft met ingang van 25 juni
2015 gedurende zes weken ter inzage gelegen, tijdens welke periode eenieder zijn of haar
zienswijze kenbaar kon maken.
Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.
Tevens is het ontwerp-plan toegezonden aan waterschap Aa en Maas en de provincie. Ook
van die zijde zijn geen zienswijzen ontvangen.
Volgende stap in de procedure is de vaststelling van het bestemmingsplan door uw raad.
Het beleid van de Centrumvisie staat nog stevig overeind en is in feite actueler dan ooit.
Voor kleinere winkelcentra is het voor het behoud van het voorzieningenniveau noodzakelijk
om keuzes te maken met betrekking tot de gewenste locaties voor detailhandel.
Gezien verder het feit, dat er in het geheel geen zienswijzen zijn ingekomen, kan worden
overgegaan tot vaststelling van het bestemmingsplan.
Het bestemmingsplan kan nu ongewijzigd worden vastgesteld.
Financiële gevolgen en dekking:
Eventuele planschadetoekenningen komen voor rekening van de gemeente.
Risico’s:
Er staat, nu geen zienswijzen zijn ingediend, uitsluitend nog beroep open voor diegenen, die
kunnen aantonen, dat zij redelijkerwijs geen zienswijze bij uw gemeenteraad hebben kunnen
indienen.
Nu het bestemmingsplan op de voorgeschreven wijze is gepubliceerd en geen zienswijzen zijn
ingediend, is de kans op beroep dus uiterst gering.
Communicatie:
Uw besluit wordt gepubliceerd in het plaatselijk weekblad, op de gemeentelijke website en in de
Staatscourant. Het vastgestelde bestemmingsplan wordt geplaatst op de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl
Tevens zal uw besluit worden toegezonden aan de provincie en het waterschap.
Uitvoering en evaluatie:
Bij een aanvraag om omgevingsvergunning zal worden getoetst of de aanvraag qua gebruik past
binnen het voorliggend bestemmingsplan.
Voorstel:
Het bestemmingsplan Herziening Schutboom 8 en Bergstraat 28 ongewijzigd vast te stellen.
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