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Inleiding 
 
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 aan onderstaande instanties met het 
verzoek om vóór afloop van de inspraaktermijn te reageren: 
1. Waterschap De Dommel; 
2. Ministerie van Defensie; 
3. Ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie; 
4. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland; 
5. Provincie Noord-Brabant en de 
6. Gasunie. 
De ontvangen reacties zijn in onderstaande tabel samengevat weergegeven. In de volgende kolom is de reactie 
van de gemeente weergegeven en in de laatste kolom de gevolgen voor het plan. 
 

 Reactie diverse instanties Reactie gemeente Gevolgen voor het plan 
1. Waterschap De Dommel   
 Het waterschap heeft bij brief van 17 

maart 2015, aangegeven dat in de 
plantoelichting niet is beschreven 
welke wijzigingen er optreden ten 
opzichte van de waterparagraaf in het 
moederplan "Boschkens fase 6" en 
welke gevolgen deze wijzigingen 
hebben voor de (beoogde) water-
huishouding in het plangebied en 
omgeving. Verzocht wordt om dit in 
een waterparagraaf op te nemen. 

In de plantoelichting zal een 
waterparagraaf worden opgeno-
men waarin zal worden gemeld 
dat er ten opzichte van de 
waterparagraaf in het moederplan 
"Boschkens fase 6" geen wijzi-
gingen optreden. 

In de plantoelichting wordt de 
volgende korte waterparagraaf 
worden opgenomen, waarmee 
het waterschap heeft 
ingestemd: 
 
2.3  Waterparagraaf. 
Onderhavig bestemmingsplan be-
helst een beperkte aanpassing ten 
opzichte van het moederplan 
bestemmingsplan "Boschkens fase 
6". Deze wijzigingen staan vermeld 
in paragraaf 2.2. van deze 
plantoelichting. Ten opzichte van 
de waterhuishouding zijn er door 
onderhavige partiële herziening 
geen wijzigingen voor wat de 
waterhuishouding in het plange-
bied en omgeving betreft ten 
opzichte van de waterparagraaf in 
het moederplan "Boschkens fase 
6". 

2. Ministerie van Defensie   
 Het ministerie heeft niet gereageerd.  Niet van toepassing. Geen. 
3.  Ministerie van Economie, 

Landbouw & Innovatie 
  

 Het ministerie heeft niet gereageerd.  Niet van toepassing. Geen. 
4. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland   
 Rijkswaterstaat heeft bij mail van 12 

maart 2015 laten weten geen 
opmerkingen te hebben.  

Deze opmerking wordt voor 
kennisgeving aangenomen. 

Geen. 



5. Provincie Noord-Brabant.   
 De provincie heeft bij brief van 10 

maart 2015 laten weten geen 
opmerkingen te hebben.  

Deze opmerking wordt voor 
kennisgeving aangenomen. 

Geen. 

6. Gasunie   
 De Gasunie heeft bij e-mail van 9 

maart 2015 laten weten het 
voorontwerpbestemmingsplan 
"Boschkens fase 6, 1e partiële 
herziening" te hebben getoetst aan 
het huidige externe veiligheidsbeleid. 
Op grond van deze toetsing komt de 
Gasunie tot de conclusie dat het 
plangebied buiten de 1% 
letaliteitgrens van de dichtst bij 
gelegen aardgastransportleiding valt. 
Daarmee staat vast dat deze leiding 
geen invloed heeft op de verdere 
planontwikkeling 

Deze reactie wordt voor 
kennisgeving aangenomen. 

Geen. 
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