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Het voorontwerpbestemmingsplan Boschkens fase 6, 1e partiële herziening heeft de inspraakprocedure
doorlopen. Tevens heeft het overleg als bedoeld in het Besluit ruimtelijke ordening plaatsgevonden. Het
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Onderwerp Voorontwerpbestemmingsplan Boschkens fase 6, 1e partiële herziening: resultaten inspraak en
overleg Besluit ruimtelijke ordening

Verslag

Bijlagen

Aantal mee te kopiëren bijlagen -

Omschrijving mee te kopiëren

bijlagen
-

Stukken ter inzage; niet mee te

kopiëren
- Eindverslag inspraakprocedure.
- Verslag overleg.

Overleg Afdeling
Afdeling Overleg gevoerd met

(Naam invullen van de betreffende ambtenaar)
Standpunt van de betreffende afdeling:
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Persbericht ja, conceptpersbericht is bijgevoegd

nee

Aan presidium aanbieden t.b.v. behandeling in:



Kopie aan: niet van toepassing.
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Samenvatting

Het voorontwerpbestemmingsplan Boschkens fase 6, 1e partiële herziening heeft de inspraakprocedure
doorlopen. Er zijn geen inspraakreacties ontvangen. Tevens heeft het overleg op grond van het Besluit
ruimtelijke ordening plaatsgevonden met verschillende instanties. Het waterschap heeft verzocht om
een waterparagraaf op te nemen. Dat was niet gedaan omdat er ten aanzien van de waterhuishouding
in gebied en omgeving ten opzichte van het moederplan (Boschkens fase 6) niet wijzigt. Er al nu een
korte waterparagraaf worden opgenomen in de plantoelichting.

1. Inleiding / Probleemschets
Het voorontwerpbestemmingsplan Boschkens fase 6, 1e partiële herziening (hierna: het plan) heeft de
inspraakprocedure doorlopen. Van de mogelijkheid om in te spreken is geen gebruik gemaakt. Het
eindverslag van de inspraakprocedure kan worden vastgesteld en ter kennis van de gemeenteraad
worden gebracht. Onder 2 wordt kort ingegaan op de doelstelling van het plan (zie Plandoelstelling).
Daarna komt de gevolgde inspraakprocedure aan bod (zie Inspraakprocedure), gevolgd door een
verslag van het overleg op grond van het Besluit ruimtelijke ordening (Verslag overleg Bro)

2. Nadere toelichting (relevante (beleids)voorschriften / alternatieven met voor-/nadelen en
risico’s)

Plandoelstelling
Op 17 september 2013 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan Boschkens fase 6 vast. Dit plan
voorziet in de bouw van maximaal 145 woningen. In verband met een (ten behoeve van de
verkoopbaarheid) gewijzigde verkavelingsopzet is het nodig de verbeelding aan te passen.
Het plangebied van het bestemmingsplan Boschkens fase 6 is hieronder weergegeven. De nummers
geven aan op welke punten het bestemmingsplan Boschkens fase 6, 1e partiële herziening de
verbeelding van het bestemmingsplan Boschkens fase 6 wijzigt:

1. de bestemming Woongebied-2 schuift iets op richting noorden waardoor de bestemming Groen
deels moet worden gewijzigd in de bestemming Woongebied-2;

2. tegelijkertijd zal het bouwvlak met de bestemming Wonen (waarbinnen maximaal 26
rijwoningen zijn toegestaan) worden vervangen door de bestemming Natuur, omdat aan deze
woonbestemming, in verband met de gewijzigde woningmarkt, ter plaatse geen behoefte meer
is en dit gedeelte in het door u onlangs vastgestelde gewijzigde boscompensatieplan als bos is
aangewezen.
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In de planregels wordt de bestemmingsomschrijving, in verband met boscompensatie, van de
bestemmingen Groen, Natuur en Woongebied-2 aangevuld. Tenslotte wordt mogelijk gemaakt dat
binnen de bestemming Bos wegen en paden kunnen worden gerealiseerd. Voor het overige blijven de
planregels en de verbeelding van het bestemmingsplan Boschkens fase 6 ongewijzigd

Inspraakprocedure.
Het voorontwerp heeft van 4 maart tot en met 25 maart 2015 ter inzage gelegen. Ingezetenen en in de
gemeente Goirle een belang hebbende natuurlijke personen en rechtspersonen konden schriftelijk
inspreken. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

Van de gevolgde inspraakprocedure is bijgevoegd Eindverslag voorontwerpbestemmingsplan
Boschkens fase 6, 1e partiële herziening opgesteld. Conform het bepaalde in de inspraakverordening
zal dit eindverslag na vaststelling door uw college ter kennis van de gemeenteraad worden gebracht.

Verslag overleg Besluit ruimtelijke ordening.
Artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening schrijft voor dat burgemeester en wethouders bij de
voorbereiding van een bestemmingsplan overleg plegen met de besturen van bij het plan betrokken
gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg
voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het
geding zijn.

Op grond van dit artikel is het voorontwerpbestemmingsplan toegestuurd naar de ministeries van
Defensie, ministerie en Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, waterschap De Dommel, Gasunie,
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland en de provincie Noord-Brabant.

Het waterschap heeft verzocht om een waterparagraaf op te nemen. Dat was niet gedaan omdat er ten
aanzien
van de waterhuishouding in gebied en omgeving ten opzichte van het moederplan (Boschkens fase 6)
niet wijzigt. Er al nu een korte waterparagraaf worden opgenomen in de plantoelichting.

De resultaten van het overleg zijn in bijgevoegd verslag opgenomen. Kortheidshalve wordt verwezen
naar bijgevoegd verslag.

Vervolg
Het voorontwerpbestemmingsplan zal nu gereed worden gemaakt om als ontwerp ter inzage te worden
gelegd. Naar verwachting zal dit gebeuren begin april 2015. In het kwartaal van kan de raad het
bestemmingsplan dan waarschijnlijk vaststellen. Tegen het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan staat dan nog beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State.

3. Personele-/organisatorische consequenties
De bestemmingsplanprocedure zal worden begeleid door de afdeling Ontwikkeling

4. Consequenties Middelen; Financiën (incl. dekking) / Facilitair
Zijn er kosten verbonden aan het onderhavige voorstel?
Nee.

5. Toekomstvisie
Conform.

6. (Fatale) termijnen
Niet van toepassing.
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7. Communicatie en participatie/inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan heeft een inspraakprocedure doorlopen (zie onder nummer 2)

8. Voorgesteld besluit
a. Eindverslag inspraakprocedure v en verslag van het gevoerde overleg vaststellen
b. Het voorontwerpbestemmingsplan gereed maken om als ontwerp ter visie te leggen.

Planning bestemmingsplan
Behandeling in College 31 maart 2015
Ter visie leggen ontwerp-bestemmingsplan April / mei 2015
Commissie Ruimte 3e kwartaal 2015
Vaststelling raad 3e kwartaal 2015
Beroepstermijn 4e kwartaal 2015
Inwerkingtreding 4e kwartaal 2015


