Procedure horen indieners zienswijzen ontwerp omgevingsplan Buitengebied Boekel.
De indieners die aangegeven hebben graag gehoord te worden door de commissie
Grondgebiedzaken krijgen de gelegenheid hun zienswijze voor de commissie toe te lichten op 7 en
8 juni a.s.
Hieronder treft u een overzicht aan van de datum en het tijdstip waarop de indieners verwacht
worden. Aan de voorkant is bekend gemaakt aan de indieners dat dit richttijden betreft en is hen is
dan ook verzocht een half uur van te voren aanwezig te zijn (vanaf 20.00 uur)
Er zijn in totaal 21 indieners die graag gehoord willen worden.
Er zijn 5 indieners per uur ingepland.
De indieners krijgen de gelegenheid voor de commissieleden hun zienswijze toe te lichten.
Vervolgens krijgen de commissieleden de gelegenheid verduidelijkingsvragen te stellen. Het is niet
de bedoeling dat met de indiener in discussie wordt gegaan.
In andere gevallen volgt direct na het horen van indieners van zienswijze de inhoudelijke advisering
van de commissie over het voorliggende bestemmingsplan/omgevingsplan.
Dat is nu anders. Op 7 en 8 juni wordt alleen gehoord, reden waarom alleen de voorzitter en de
griffier plaatsnemen achter de hoofdtafel. De wethouder zal niet plaatsnemen aan deze
vergadertafel omdat hij deze avonden geen rol te vervullen heeft.
De betreffende zienswijzen staan in Ibabs bij de betreffende vergadering van de cie. GZ. Vanaf
donderdag 1 juni wordt de ambtelijke reactie over de zienswijze in volgorde van het horen daaraan
toegevoegd. Met nadruk wordt er op gewezen dat dit nog een ambtelijke reactie betreft die nog niet
door het college is vastgesteld.
De gehele ambtelijke nota van zienswijzen is ook in Ibabs gezet bij de commissievergadering. Op
de leeskamer liggen alle zienswijzen ook ter inzage.

Verdere procedure
In de commissie Grondgebiedzaken van 27 juni a.s. zal een commissievoorstel aan de orde komen
m.b.t. de ingediende zienswijzen en de hoofdlijnen van het omgevingsplan. Voorgesteld wordt dit
voorstel opiniërend te bespreken, waarbij de commissie aan kan geven aan welke onderwerpen nog
meer expliciet aandacht moet worden gegeven in het verdere besluitvormingstraject en waar dit
zich op toespitst. Daarbij gaat het zowel om de ingediende zienswijzen als over het ontwerpomgevingsplan in zijn totaliteit.
Vervolgens zal in het najaar het omgevingsplan Buitengebied Boekel ter besluitvorming via de
commissie aan de raad worden voorgelegd. Dan zullen ook de ingediende zienswijzen bij de
besluitvorming worden betrokken.

Planning horen:
woensdag 7 juni:
20.05 uur

hr. Kanters

20.15 uur

Heemkundekring Stichting Achten Op Boeckel, mevr. M. van Eerdt

20.25 uur

hr. K. Coppens adviseur namens fam. Rovers

20.35 uur

Stichting Brabantse Milieufederatie

20.45 uur

hr. J. van Lieshout

21.00 uur

hr. Van den Berg

21.10 uur

hr. Verhagen

21.20 uur

hr. B. van der Heijden, Van der Heijden-Oppers V.O.F.

21.30 uur

hr. L. Verbakel

21.40 uur

hr. R. Tielemans

22.00 uur

hr. Van den Broek e/o mevr. Van Gerwen

Donderdag 8 juni:
20.05 uur

V.O.F. van Eerdt-Vesters

20.15 uur

hr. Biemans

20.25 uur

hr. J. van der Aa en adviseur hr. D. Knobel van M-tech

20.35 uur

Mevr. Jacobs

20.45 uur

hr. Van Sleeuwen namens Stichting D’n Eik

21.00 uur

hr. P. van Haandel namens Fa. van Haandel

21.10 uur

hr. Vermeer

21.20 uur

Adviseur Jonkers namens Wim van den Broek Audio Video Elektro BV, W. van
den Broek Beheer BV en Fam. V.d. Broek

21.30 uur

Mevr. Brouwer, namens fam. Brouwer en Van Sleeuwen

21.40 uur

Architectenburo Arts

22.00 uur

hr. Van Grinsven en adviseur D. van Nuland namens Varkensbedrijf Van
Grinsven

22.10 uur

hr. Van Groningen namens Molenakker CV

22.20 uur

hr. Van Groningen namens R. Braks

