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23-03-2017

Nieuwsbrief 24: Aankondiging inloopavond 18
april

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over een inloopavond over het concept ontwerp Provinciaal
Inpassingsplan (PIP) voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat. Daarnaast wordt kort ingegaan
op de inhoud van en de procedure bij een PIP.

_________________________________________________________

Inloopavond: dinsdag 18 april
 

Begin april geeft Gedeputeerde Staten het concept ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vrij voor het
vooroverleg met medeoverheden. Over de inhoud van dit plan en de vervolgstappen in het proces willen we alle
betrokkenen graag informeren. Dit doen we door middel van een inloopavond op dinsdag 18 april.

 

Tijdens deze avond krijgt u informatie over de inhoud van het concept ontwerp PIP en alle bijbehorende
documenten zoals het MER en het vervolg van het proces. Dit gebeurt aan de hand van een presentatie,
informatieborden en tekeningen. Daarnaast zijn er inhoudelijk experts aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

 

Programma
 

18.00 – 21.00 uur              Vrije inloop
 

18.30 en 19.30 uur            Presentatie concept ontwerp PIP
 

Locatie
 

Cultureel Centrum De Voorste Venne
 

Afrikalaan 100
 

Drunen
 

U hoeft zich voor deze inloopavond niet aan te melden. Heeft u suggesties voor of vragen over de inloopavond?
Dan kunt u een mail sturen naar info@oostelijkelangstraat.nl.

 
_________________________________________________________

 

Toelichting inhoud en proces PIP
 

Tijdens de inloopavond gaan we in op het concept ontwerp PIP. Hier volgt een korte uitleg van de inhoud van en
het proces bij een provinciaal inpassingsplan.

 

Inhoud
 

Een provinciaal inpassingsplan is een bestemmingsplan op provinciaal niveau, waarin is vastgelegd wat de
bestemming voor bepaalde gebieden is. Voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat is voor een PIP
gekozen vanwege het provinciaal belang en het gemeente overschrijdende karakter van de plannen. Er zijn twee
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inpassingsplannen binnen het plangebied van GOL: één voor GOL Oost en één voor GOL West. Op dit moment
gaat het om het concept ontwerp Provinciaal Inpassingsplan van beiden. In deze versie van het PIP worden de
uitkomsten van de planuitwerkingsfase (o.a. het MER) verwerkt.

Vervolgproces
 

Begin april geven Gedeputeerde Staten het concept ontwerp PIP vrij voor het vooroverleg. Vervolgens gaat het
concept ontwerp PIP in vooroverleg. Vooroverleg betekent dat betrokken medeoverheden (betrokken gemeentes,
waterschappen en Rijkswaterstaat) in de gelegenheid gesteld worden te reageren. Het concept ontwerp PIP is
daarmee ook openbaar.

 

Op het moment dat de reacties uit het vooroverleg ontvangen zijn, start de vaststellingsfase van het PIP. In deze
fase wordt op basis van deze reacties bekeken of en hoe het concept ontwerp aangepast moet worden. Ook worden
ambtelijke opmerkingen over het concept ontwerp verwerkt. Hieruit volgt het ontwerp PIP dat ter inzage gaat. Dan
is het voor eenieder mogelijk zienswijzen in te dienen over het ontwerp PIP. In het onderstaande schema is het
vervolgproces voor de komende maanden weergeven.

Het concept ontwerp PIP komt begin april beschikbaar op www.oostelijkelangstraat.nl. Wij zullen dit actief
melden. Na de inloopavond op 18 april zijn ook de presentatie en getoonde beelden van deze avond hier te vinden.

 
_________________________________________________________

 

Vragen of opmerkingen?
 

De provincie Noord-Brabant werkt samen met de gemeenten Heusden, ’s-Hertogenbosch, Waalwijk, waterschap
Aa en Maas en Rijkswaterstaat. De provincie heeft de regie over het project en de werkzaamheden en is het
aanspreekpunt voor iedereen met vragen. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u een e-mail sturen
naar info@oostelijkelangstraat.nl. U kunt ook een vraag stellen op de website.
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