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Voorgestelde behandeling
PS-vergadering

:

4 juni 2018

Onderwerp

Vaststellen provinciale inpassingsplannen voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke
Langstraat (GOL)

Datum

22 mei 2018
Documentnummer

Provinciale Staten van Noord-Brabant,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 15 mei 2018 – 29/18A.
overwegende dat:
-

toepassing is gegeven aan de Wet ruimtelijke ordening;

-

als uitwerking van de Structuurvisie ruimtelijke ordening, twee
Provinciale Inpassingsplannen voor de gebiedsontwikkeling
Oostelijke Langstraat zijn opgesteld: Oost en West;

-

het ontwerp van beide inpassingsplannen samen met de
bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage heeft gelegen;

-

de openbare bekendmaking heeft plaatsgevonden overeenkomstig
de wettelijke bepalingen;

-

de gemeenteraden van de betrokken gemeenten zijn gehoord,
overeenkomstig artikel 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro);

-

de tegen de ontwerp inpassingsplannen ingediende zienswijzen
beantwoord zijn in de Nota van beantwoording zienswijzen;

-

de Wro Provinciale Staten de bevoegdheid geeft om geen
exploitatieplan vast te stellen;

-

dat artikel 3.26 van de Wro aan Provinciale Staten de bevoegdheid
geeft de inpassingsplannen vast te stellen; en

-

dat hierop de Crisis- en Herstelwet van toepassing is;

4341100

Datum

besluiten:
1. overeenkomstig ons voorstel het Provinciaal Inpassingsplan Oost,
digitaal vervat in het GML-bestand NL.IMRO.9930.ipgoloost-va01en de
bijbehorende toelichting, (hierna PIP Oost) vast te stellen;
2. overeenkomstig ons voorstel het Provinciaal Inpassingsplan West,
digitaal vervat in het GML-bestand NL.IMRO.9930.ipgolwest-va01en de
bijbehorende toelichting, (hierna PIP west) vast te stellen;
3. de benodigde compensatie voor het natuur netwerk Brabant conform het
compensatieplan (bijlage V van PIP bijlage 16) volledig fysiek uit te
voeren in de volgende compensatiegebieden:
ecologische verbindingszone Drongelens kanaal, inclusief
stapstenen aan beide zijden van de A59
ecologische verbindingszone Baardwijkse Overlaat
ecologische verbindingszone Voordijk
4. geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 3.1 en 6.12
van de Wet ruimtelijke ordening;
5. het tijdstip als bedoeld in artikel 3.26, lid 5 van de Wet ruimtelijke
ordening te bepalen op direct na de datum van vaststelling van het PIP;
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’s-Hertogenbosch, 29 juni 2018
Provinciale Staten van Noord Brabant,
de voorzitter

de griffier

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mr. K.A.E. ten Cate
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