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Geachte raads- en burgerleden,
Op 22 februari 2018 heeft u als gemeenteraad van Boekel het bestemmingsplan:
Omgevingsplan buitengebied Boekel, 2016 (hierna Omgevingsplan) 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.
Op 14 augustus 2019 heeft de Raad van State (RvS) tussenuitspraak gedaan met betrekking
tot de beroepszaken tegen het Omgevingsplan. Met deze uitspraak vraagt de Raad van State
ons om onderdelen beter te motiveren en/of aan te passen. Op 12 december 2019 heeft u als
raad besloten om het Omgevingsplan gewijzigd vast te stellen. Op 8 onderwerpen heeft u als
raad een nieuw besluit genomen.
Tegen dit nieuwe besluit is door enkele organisaties / personen opnieuw bezwaar ingediend. De
Raad van State heeft op 8 juli 2020 einduitspraak gedaan inzake het Omgevingsplan. De
beroepsprocedure is daarmee beëindigd.
Uitspraak
De 8 onderwerpen hadden betrekking op de locaties Telefoonstraat 8, Elzen 6a, Volkelseweg
21, GGZ Oost-Brabant (Huize Padua), Runstraat 13, Grote Baan 6, Molenbrand 5-9 en het
Goor 4.
7 van 8 uitspraken over deze locaties zijn in het voordeel van de gemeente Boekel. Alleen op
de locatie Volkelseweg 21 is het besluit van de gemeenteraad vernietigd. De locatie
Volkelseweg 21 wordt uit het Omgevingsplan ‘geknipt’. In een nieuw bestemmingsplan
procedure zal voor deze locatie een passende oplossing worden gezocht.
Vervolg nu
Door de einduitspraak van de Raad van State is de beroepsprocedure tegen
bestemmingsplan beëindigd. Binnen enkele weken zal een nieuwe verbeelding van
Omgevingsplan Buitengebied online komen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Hiermee is
gehele procedure van de realisatie van het Omgevingsplan Buitengebied beëindigd.
gemeente Boekel heeft daarmee een onherroepelijk bestemmingsplan buitengebied.
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Pilot Omgevingsplan succesvol afgerond
Boekel loopt voorop als het gaat om vernieuwingen in regelgeving. De Boekelse cultuur en
werkwijze, wij noemen dit “het Boekels model”, is een inspiratie voor vele gemeenten in Nederland.
Ook het deelnemen aan deze pilot is daar een voorbeeld van.
Met het ministerie en de provincie is intensief samengewerkt om ervaring op te doen met de
verbrede werking van een omgevingsplan. Dat opnemen in een bestemmingsplan buitengebied was
nog niet eerder gerealiseerd.
Dat we nu, 2 jaar en 4 maanden na vaststelling door de gemeenteraad beschikken over een
definitief omgevingsplan is bijzonder voortvarend te noemen. Het College is blij met de uitkomst en
de bevestiging dat een verbrede kijk naar zaken vruchten af kan werpen zonder extra tijdrovende
procedures. Het college dankt daarvoor ook Uw raad. Door koers te houden hebben we dit resultaat
in relatief korte tijd behaald.
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