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Erik van Merrienboer nieuwe gedeputeerde van de GOL
Lian Wijntjes 10 juli 2015

Erik van Merrienboer (PvdA) is de nieuwe gedeputeerde van Ruimte en Financiën. Hij volgt Yves de Boer (VVD) op als bevoegd gedeputeerde van het project GOL.
Op 5 juni nam voormalig gedeputeerde van Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen, Yves de Boer, afscheid van het College van Gedeputeerde Staten van NoordBrabant. Hij
geeft het stokje door aan Erik van Merrienboer, die de komende vier jaar aan het roer zal staan van Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat.
Zien en horen wat er speelt
Erik van Merrienboer is eerste aanspreekpunt voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat. De eerste weken als gedeputeerde heeft hij gebruikt om zich te verdiepen
in zijn portefeuille. Zo bracht hij een bezoek aan het westelijk deel van het gebied, waar hij met eigen ogen heeft kunnen zien wat er zoal speelt en heeft hij gehoord wat er
leeft in de omgeving. Binnenkort gaat hij ook het oostelijk deel van het gebied verkennen.
Een nieuw bestuur een nieuwe werkwijze
Met het nieuwe bestuursakkoord zet Gedeputeerde Staten in op een vernieuwde manier van werken, met veel ruimte voor gemeenschappelijk ontwikkelen van voornemens
en voorstellen. Het college geeft in haar bestuursakkoord aan: “Om onze ambities op vernieuwende wijze te kunnen realiseren, kiezen we voor een flexibele bestuursstijl
die maximaal aansluit bij de maatschappelijke dynamiek.”

http://oostelijkelangstraat.nl/Nieuws/Nieuwsberichten/358830.aspx?t=Erik+van+Merrienboer+nieuwe+gedeputeerde+van+de+GOL
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Dialoog met bewoners gaat verder in september
Lian Wijntjes 10 juli 2015

De partners binnen de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) vinden het belangrijk om u zo goed mogelijk te informeren en u stap voor stap mee te nemen in het
proces. Ook in de toekomst zetten we in op de dialoog met de bewoners.
De partners binnen de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) vinden het belangrijk om u zo goed mogelijk te informeren en u stap voor stap mee te nemen in het
proces. Daarnaast maken we ook graag gebruik van uw kennis van het gebied. Vanaf het begin van dit jaar hebben we daarom enkele informatieavonden voor u
georganiseerd en zijn er schetssessies met omwonenden geweest. Verder hebben we met diverse omwonenden gesproken die zich zorgen maken over de plannen van
GOL. Ook in de toekomst zetten we in op de dialoog met de bewoners.
Schetssessies
Naast de formeel verplichte procedure organiseert de provincie nog een aantal informele stappen om in dialoog te gaan met de bewoners. Zo hebben we eerder dit jaar een
oproep aan u gedaan om deel te nemen aan enkele schetssessies. Op 18, 19 en 20 mei 2015 vonden alvast drie schetssessies plaats. Bij de aanpassing van de
ontwerpplannen, wordt rekening gehouden met de schetsen van de bewoners. Het was daarom belangrijk dat de verschillende belangen van de bewoners
vertegenwoordigd waren bij deze bijeenkomsten.
Tijdens een terugkomavond in juni controleerden we met de deelnemers van de schetssessies of alle opmerkingen goed waren verwoord. Het brede publiek wordt volgens
de huidige planning eind september over de resultaten uit de schetssessies geïnformeerd. Dat gebeurt samen met een toelichting bij de reactienota rond de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau (NRD).
Varianten serieus bekijken
Zowel tijdens de schetssessies als bij de reacties op de NRD zijn er varianten ingebracht, die we serieus zullen bekijken. Eerst wordt er een afweging gemaakt of ze passen
binnen de randvoorwaarden die gelden voor de GOL. Tijdens de informatieavonden die voor september staan gepland, vertellen we u meer over deze afwegingskaders.
Vervolgens kijken we of er varianten bijzitten die het onderzoeken waard zijn. Deze nemen we dan nemen mee in het verdere proces. Blijkt dat hiervoor nog aanvullende
schetssessies noodzakelijk zijn, dan zullen wij de direct belanghebbenden hiervoor uitnodigen.
Milieueffectrapportage
Naar aanleiding van de milieueffectonderzoeken kan het zijn dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om de leefkwaliteit in het gebied te verbeteren. Mocht dit het geval
zijn, en zien wij ruimte om hier met de direct belanghebbenden over om tafel te gaan zitten, dan vragen we u dit te doen. In welke vorm we dit gaan doen (bijvoorbeeld
keukentafelgesprekken of informatieavonden) is afhankelijk van de uitkomsten van de onderzoeken.
Wanneer zien we u weer?
We zien u graag weer in september, voor een terugkoppeling van de schetssessies en een toelichting op de reactienota NRD. Meer informatie over deze avonden vindt u na
de zomer op www.oostelijkelangstraat.nl en in onze digitale nieuwsbrief van september. Het projectteam GOL wenst u voor nu een goede zomer toe!

http://oostelijkelangstraat.nl/Nieuws/Nieuwsberichten/358837.aspx?t=Dialoog+met+bewoners+gaat+verder+in+september
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Formeel traject
Lian Wijntjes 10 juli 2015

Een project zoals de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat doorloopt altijd een aantal formele procedures. We krijgen regelmatig vragen over dit proces. Omdat we ons
kunnen voorstellen dat dit voor veel mensen onbekend is, volgt hieronder een korte toelichting van de stappen in hoofdlijnen.
Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Van 16 maart tot 4 mei 2015 lag de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van GOL ter inzage. We hebben zo’n 80 opmerkingen ontvangen op de NRD. Ook hebben we
een advies van de commissie m.e.r. en de Provinciale Omgevingscommissie (POC) ontvangen. De laatste stap van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau is de reactienota.
Deze vormt de basis voor het op te stellen planMER. In deze reactienota geven we aan hoe we omgaan met het advies van de commissie m.e.r. en de diverse zienswijzen
die zijn binnengekomen. Deze reactienota wordt in de eerste vergadering na het zomerreces aan Gedeputeerde Staten voorgelegd.
Het formele proces in hoofdlijnen
De eerstvolgende formele stap na de reactienota is het onderzoek naar de milieueffecten en het opstellen van een Milieueffectrapport (MER). Uit de onderzoeken komt naar
voren welke effecten de geplande maatregelen hebben op de omgeving. Vervolgens moeten we aangeven welke maatregelen we nemen om deze effecten minimaal te
maken voor de omgeving.
Tegelijkertijd werken we aan de ruimtelijke ontwerpen. Deze laten u zien hoe de plannen in het gebied er uit komen te zien. De input uit de schetssessies dienen hiervoor,
naast bijvoorbeeld het beeldkwaliteitsplan en de richtlijnen voor welstand, als input. De ruimtelijke ontwerpen laten uiteindelijk zien hoe het gebied er uit komt te zien. De
ruimtelijke ontwerpen en het MER zijn een bijlage bij de provinciale Inpassingsplannen (PIP, een gemeentegrensoverschrijdend bestemmingsplan).
De ontwerpProvinciale Inpassingsplannen (ontwerpPIP’s) verwachten we in de 2e helft van 2016 gereed te hebben. Dan zal het PIP en het MER ter inzage worden
gelegd. Ook de commissie m.e.r. zal naar het MER kijken. De goedkeuring van definitieve PIP’s en het MER door de Provinciale Staten staat gepland in 2017. Daarna volgt
er een beroepsperiode voor een eventuele procedure bij de Raad van State.

http://oostelijkelangstraat.nl/Nieuws/Nieuwsberichten/358840.aspx?t=Formeel+traject
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