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Wat adviseer je te besluiten?
1.

In te stemmen met bijgaand Plan van aan aanpak Ontsluiting Oss-Noord;

2.

Dit plan van aanpak ter kennisname aan te bieden aan de Adviescommissie Ruimte.

Wat is de aanleiding voor dit advies?
Eind 2019 hebben we de raad geïnformeerd over de mogelijkheden, knelpunten en kosten van de
aanleg van een ontsluitingsweg aan de noordkant van Oss (Adviescommissie Ruimte 12 december
2019, agendapunt 6.1.13 Informatienota Bereikbaarheid Oss Noord). In de programmabegroting
2020-2023 heeft de gemeenteraad geld vrijgemaakt om fase 1 van de noordelijke randweg in Oss
verder uit te werken. In bijgaand plan van aanpak laten we zien welke vervolgonderzoeken nodig
zijn en welke processtappen we nemen.
Aan welke opdracht draagt dit advies bij?
Dit advies draagt bij aan de bestuurlijke opdracht om aan de slag te gaan met de plannen voor de
noordelijke randweg.
Welk resultaat willen we bereiken?
Met het plan van aanpak geven we inzicht in de vervolgstappen die nodig zijn om een noordelijke
randweg aan te leggen. Dit draagt bij aan verdere besluitvorming over de bereikbaarheid van OssNoord.
Welke argumenten zijn er voor dit advies?
1.1 Hierdoor kunnen we verdere stappen zetten in de uitwerking van de bereikbaarheid van OssNoord.
In het plan van aanpak is uitgewerkt welke onderzoeksvragen beantwoord moeten worden om een
besluit te kunnen nemen over de ontsluiting van Oss-Noord. Het geeft inzicht in de benodigde
onderzoeken en vervolgstappen en schetst de planning voor dit jaar.
2.1 Hierdoor voldoen we aan de toezegging om de raad te informeren over vervolgstappen.
Bij de bespreking in de adviescommissie op 12 december 2019 is toegezegd dat we de
vervolgstappen uitwerken in een plan van aanpak en de raad hierover informeren.
Wat zijn kanttekeningen, tegenargumenten of risico’s?
1.1 De planning uit het plan van aanpak wordt niet gehaald.
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Op basis van nu beschikbare informatie hebben we een planning gemaakt. Nieuwe informatie of
onvoorziene omstandigheden kunnen ertoe leiden dat we de planning moeten bijstellen.
Waar moeten we rekening mee houden?
a. Financiën
n.v.t.
b. Privacy
n.v.t
c. Communicatie
n.v.t.
d. Uitvoering
n.v.t.
e. Overlegd met
Afdeling IBOR, Adriaan Vos en Jos Voets
Afdeling RO, Astrid Kepers, Ien Lucas
Bijlagen
Plan van aanpak ontsluiting Oss-Noord
Bestuursopdracht Planvorming Noordelijke Randweg 20-2-2019
Samenvatting
In de programmabegroting 2020-2023 heeft de gemeenteraad geld vrijgemaakt om fase 1 van de
noordelijke randweg in Oss verder uit te werken. Dit komt voort uit het coalitieakkoord, waarin staat
dat de noordelijke randweg als logische oplossing wordt gezien voor een goede bereikbaarheid van
de stad. Eind 2019 hebben de raad geïnformeerd over de mogelijkheden en kosten om een
ontsluitingsweg aan te leggen over bestaande wegen in Oss-Noord. In dit plan van aanpak geven we
aan welke vervolgstappen we nu zetten om te komen tot besluitvorming over de ontsluiting van
Oss-Noord.
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