
Inbreng raadsvergadering 29 september 2015

11 Bestemmingsplan Boxtel Noord Oost, reparatie perceel Selissen 4

Fractie BALANS betreurt het dat het besluit dat we vorig jaar juli hebben vastgesteld 
niet geheel overeenkomt met de uitwerking daarvan in de definitieve Verbeelding en 
Regels. Heel jammer dat de aanpassingen niet zijn opgenomen. Reden waarom we 
nu een wijzigingsvoorstel voor hebben liggen.

Aangezien de aangeleverde stukken onvoldoende inzicht gaven in wat er nu 
gerepareerd moet worden, hebben we om een overzicht gevraagd van welke 
bestemmingsplanregels er veranderd zijn. Tevens wilden we op de tekening ook 
graag aangeduid zien hoe het eerder verkeerd op de kaart verwerkt was.
N.a.v. die technische vragen is voor ons nu duidelijk wat er concreet veranderd is, 
hoe het veranderd is en waarom het veranderd is.

Blijft de vraag waarom het   zo lang geduurd   heeft sinds de uitspraak in mei (de raad 
krijgt 16 weken de tijd na verzending van de tussenuitspraak), terwijl het niet druk is 
met nieuwe bestemmingsplannen die ons bereiken.

Een ander punt vindt BALANS is het gebrek aan accuraatheid, want dit was niet 
nodig geweest als het raadsbesluit correct op de verbeelding was verwerkt en als er  
ambtelijk ter plekke was bekeken waar de composteerplaat ligt (vergund en gelegen 
achter op het perceel in plaats van aan de straatzijde, een wezenlijk verschil).

We zijn nu ruim een jaar verder en de reparatie is mogelijk gemaakt door de 
meedenkendheid van de Raad van State, via de zogenaamde bestuurlijke lus. We 
weten allemaal dat we ook de opdracht van de RvSt hadden kunnen krijgen om ons 
huiswerk opnieuw te doen en het bestemmingsplan voor Selissen 4 geheel opnieuw 
in procedure te brengen. Ook heeft de Raad van State nog uitstel verleend n.a.v. het 
verzoek van de gemeente. 
Deze onjuiste vertalingen van het raadsbesluit zijn niet nodig. Zonde van de tijd, 
zonde van de energie en zonde van de ambtelijke kosten vindt fractie BALANS. 

Tot zover in eerste termijn.


