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02-11-2017

Nieuwsbrief 28: Aankondiging inloopavond 14
november

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de inloopavond over de ontwerp Provinciale InpassingsPlannen
(PIP’s) voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat.

Inloopavond: dinsdag 14 november
 

Gedeputeerde Staten hebben op 31 oktober een besluit genomen over het ter inzage leggen van het ontwerp
Provinciaal InpassingsPlan (PIP) GOL-Oost en het Provinciaal Inpassingsplan GOL-West. Op 4 november worden
deze ontwerp PIP’s gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl, zodat zienswijzen ingediend kunnen worden. In deze
ontwerp PIP’s zijn de reacties uit het vooroverleg met medeoverheden (of andere overheidsinstanties)
meegenomen. Ook contact met andere betrokkenen leidden tot aanpassingen. Een korte samenvatting van de
besproken onderwerpen inclusief bijlages vindt u onder punt 6.B.3 op deze pagina.

Over de inhoud van de ontwerp PIP’s en de vervolgstappen informeren we graag alle betrokkenen. Dit doen we
door het houden van een inloopavond op dinsdag 14 november.

 

Tijdens deze avond krijgt u informatie over de inhoud en de procedure. Ook krijgt u informatie over de manier
waarop u een zienswijze kunt indienen. Dit gebeurt aan de hand van een presentatie, visualisaties en kaartmateriaal.
Daarnaast zijn er inhoudelijk experts aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

 

Programma
 

18.00 – 20.30 uur             Vrije inloop
 

18.30 en 19.30 uur           Presentatie over opbouw PIP en proces (o.a. indienen zienswijzen)
 

Locatie
 

De Ster, Nieuwkuijksestraat 75, Nieuwkuijk
 

Aanmelden voor deze inloopavond is niet nodig. Heeft u suggesties voor of vragen over de inloopavond? Dan kunt
u een e-mail sturen naar info@oostelijkelangstraat.nl.

 
_________________________________________________________

Toelichting inhoud en proces PIP
 

Hier volgt een korte uitleg over de inhoud van en het proces bij een PIP.
 

Inhoud
 

Een PIP 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 inpassingsplannen binnen het
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plangebied van GOL: één voor GOL Oost en één voor GOL West. Bij het PIP horen veel documenten en bijlagen.
Er is één Milieu Effect Rapportage (MER) opgesteld voor het hele gebied (zowel GOL-Oost als GOL-West). Ook
het Ruimtelijk Ontwerp (RO) en het Ruimtelijk KwaliteitsPlan (RKP) zijn bijlages van het PIP. 

 

Afgelopen april konden medeoverheden (of andere overheidsinstanties) reageren op het concept ontwerp PIP. Deze
reacties zijn bekeken en verwerkt in het ontwerp PIP dat nu ter inzage gaat. Ook contacten met andere betrokkenen
leidden tot aanpassingen. Het is nu voor iedereen mogelijk zienswijzen in te dienen over het ontwerp PIP. In het
onderstaande schema is het proces van de afgelopen maanden en komende weken beschreven.

 

Zienswijzen indienen
 

Vanaf 4 november heeft u zes weken de tijd om zienswijzen in te dienen. Het ter inzage gaan van de ontwerp PIP’s
wordt breed bekend gemaakt, onder andere via deze nieuwsbrief. Via ruimtelijkeplannen.nl en via de Staatscourant
kunt u de stukken vinden. Daarnaast informeren we u hierover via de website. Na de inloopavond op 14 november
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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