
Nieuws 
De 6e en voorlopig laatste editie over het 
Centrumplan ligt voor u. Met de eerdere 
edities hebben wij u geïnformeerd over 
diverse onderdelen van het plan. Reusel 
als ‘boodschappencentrum’ is toegelicht. 
De inrichting van de openbare ruimte is 
gepresen teerd en we hebben geschreven 
over het gebruik van het Kerkplein als 
evenementenplein. Tot slot willen wij u in 
deze editie nog informeren over de toe
voeging van woningen in het centrum van 
Reusel en het juridische traject voordat er 
gebouwd mag worden.

Ook met betrekking tot de aankoop van 
de Wilhelminalaan van de provincie zijn 
vorderingen gemaakt. De gemeenteraad 
heeft inmiddels het besluit genomen om 
in te stemmen met de overname. Binnen 
een paar maanden is het tracé daad
werkelijk eigendom van de gemeente en 
kan gestart worden met de voorbereiding.

HOOGE MIERDE • HULSEL • LAGE MIERDE • REUSEL 

Samen in beweging

Voorontwerpbestemmings-
plan vanaf 11 januari 2021 
ter inzage
Inmiddels beschikken wij over het voorontwerpbestemmingsplan. Dit is monde    ling 
toegelicht aan burgemeester en wethouders en ook aan de gemeente raad. 
Burgemeester en wethouders moeten het voorontwerpbestemmingsplan nog vrijgeven 
om ter inzage te kunnen leggen. Dit doen ze begin januari 2021.

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt dan vanaf maandag 11 januari 2021 tot en 
met maandag 22 februari 2021 gedurende zes weken ter inzage. In onze vorige 
nieuwsbrief spraken wij over een ter inzagetermijn van acht weken. Deze keuze 
maakten wij omdat de terinzagelegging gedeeltelijk samenviel met de kerst
vakantie. Nu we het voorontwerpbestemmingsplan pas na de vakantieperiode ter 
inzage leggen, houden we de gebruikelijke termijn van zes weken aan. 

Tijdens deze zes weken kunt u het bestem    mingsplan komen inzien in het gemeente
huis. Vanwege de coronamaatregelen vragen wij u hiervoor tevoren via het 
telefoonnummer 0497 – 650 650 of het emailadres buitengebied@reuseldemierden.nl 
een afspraak te maken. U kunt het bestemmingsplan ook digitaal raadplegen via de 
website www.ruimtelijkeplannen.nl.

De ter inzage legging van het voorontwerpbestemmingsplan maken wij op vrijdag 8 
januari 2021 bekend via publicaties in D’n Uitkijk, de Staatscourant en het Gemeente
blad. In deze publicaties leest u meer over de mogelijkheden om het bestemmingsplan 
fysiek of digitaal in te kunnen zien.

Beste inwoners,

Het is zover! Ons team Ruimtelijke 
Ontwikkeling heeft het afgelopen jaar 
hard gewerkt om het voorontwerpbe
stemmingsplan voor het buitengebied 
van ReuselDe Mierden op te stellen. 
Dat was met de vele coronaregels een 
moeilijke klus. Zeker omdat alles op 
afstand, vanuit de huiskamer, 
bijkeuken of zolder, gedaan moest 
worden. Ik ben dan ook trots op de 
inzet van eenieder!

Maar we zijn er nog lang niet.  
Nu hebben wij u nodig!

Ik ben mij ervan bewust dat op veel 
plaatsen nog aanpassingen gedaan 
moeten worden. Dat doen wij graag  
in overleg met u. In deze zeer 
informatieve nieuwsbrief leg ik uit hoe 
we dat gaan doen. Ik hoop dan ook 
van harte dat u contact met ons 
opneemt als u het gevoel heeft dat uw 
perceel, uw eigendom niet goed is 
bestemd. Samen kijken we dan naar 
de mogelijkheden, maar ook de 
onmogelijkheden.

Het voorontwerpbestemmingsplan is 
dan ook vooral bedoeld als praatstuk. 
Samen met u willen wij komen tot een 
goed ontwerpbestemmingsplan dat 
volgend jaar door de gemeenteraad 
kan worden vastgesteld.

Een hoop informatie. Een hoop 
vaktaal. Een hoop rumoer. Dat is het 
en dat gaat het geven. Samen gaan 
we de uitdaging aan om hier een mooi 
plan van te maken. Dan vormt dit de 
opmars naar de landelijk in te voeren 
Omgevingswet.

Ik wens u goede en gezonde feest
dagen en let goed op elkaar.

Met vriendelijke groeten,

Peter van de Noort
Wethouder Ruimte

Raadslid aan het woord
We vragen aan raadsleden aan te geven wat zij belangrijk 
vinden voor het nieuwe bestemmingsplan. Waar moet het 
college rekening mee houden bij het opstellen van het plan?  
Dit keer is Fiona Bijl, raadslid van de PvdA, aan het woord.

We voelen ons thuis
Ons buitengebied zorgt er mede voor dat we ons hier thuis 
voelen. Van de natuurgebieden en de agrarische velden tot de 
houtwallen en beken. 

De buitenruimte is van ons allemaal en tegelijkertijd van niemand 
in het bijzonder. Dat betekent dat we met elkaar een verantwoor
delijkheid dragen. Een verantwoordelijkheid voor een goede 
inrichting van de leefomgeving die anderen niet schaadt en 
volgende generaties geen kansen ontneemt.  
Om dat te bereiken is balans nodig. Enerzijds omdat we ruimte 
willen bieden aan ontwikkeling en ondernemerschap. Anderzijds 
omdat we grenzen moeten stellen en die durven te bewaken in 
het belang van ons allen. Niet alles kan als we ons thuis willen 
blijven voelen!

Het is fijner leven in een mooi landschap. Bovendien hebben ons 
welzijn en onze gezondheid veel baat bij de lucht, het groen en 
het water om ons heen. Zuivere lucht, schoon water en een 
gezonde bodem zijn van levensbelang. Voor mens én dier.  
Bij het inrichten van de buitenruimte gaan gezondheid, veiligheid 
en duurzaamheid bij de PvdA daarom vóór op het economische 
belang. Als we dat niet doen, dan komt de leefbaarheid en 
gezondheid verder onder druk te staan.  
Daarom stellen wij grenzen aan bedrijvigheid in het buiten
gebied. Dat betekent voor ons niet de deur dicht gooien voor 
ondernemers. Maar vooral dat je kansen moet bieden waar dat 
wel mogelijk is én waarbij gewerkt wordt in balans met de 
omgeving. Duidelijkheid is hierbij nodig om grenzen te stellen 
maar óók om zekerheden te geven.

En als PvdA houden we bij alle ontwikkelingen vooral oog voor 
ons aller belang. Dan kunnen we ons allemaal gezond én thuis 
blijven voelen.

Nummer  4

Vragen?
Wij begrijpen dat de onderwerpen in deze nieuwsbrief 
ingewikkeld en technisch van aard zijn als u hier niet in thuis 
bent. We proberen het daarom eenvoudig uit te leggen.  
Wij kunnen ons desondanks voorstellen dat het vragen oproept. 
Heeft u vragen over de onderwerpen in deze nieuwsbrief?  
Neem dan gerust contact op met het projectteam Buitengebied 
(bestaande uit Màdy Verkooijen, Ronald Krul, Steffie Renders en 
Mariëlle van der Hoff).  
Wij zijn te bereiken via telefoonnummer 0497  650 650 of  
via het emailadres buitengebied@reuseldemierden.nl. 

Bent u agrariër en zit u met vragen over  
de ontwikkelopgaves op uw erf? 
Neem dan contact op met ervencoach Kees van Haaren  
via telefoonnummer 088 497 01 81  
of email ervencoach@reuseldemierden.nl.
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Voorontwerpbestemmingsplan uitnodiging 
voor gesprek met de gemeente
In onze vorige nieuwsbrief vroegen wij al om uw hulp voor het 
verder opstellen van het bestemmingsplan. Wij beschouwen het 
voorontwerpbestemmingsplan vooral als een praatstuk en 
daarmee een uitnodiging aan u om met ons in gesprek te gaan 
over bijvoorbeeld de uitkomsten van de planologische inventari
satie, de toekenning van (agrarische) bouwvlakken of als u het 
niet eens bent met (onderdelen) van het voorontwerpbestem
mingsplan, bijvoorbeeld uw eigen perceel. Vanwege de huidige 
coronamaatregelen plannen wij alleen telefonische of digitale 
gesprekken in.

De gesprekken vinden plaats vanaf maandag 18 januari 
2021. U kunt zich hiervoor via het emailadres  
buitengebied@reuseldemierden.nl aanmelden. Vanaf de 
eerste week van januari 2021 nemen wij telefonisch contact 
met u op om de afspraak in overleg met u in te plannen.  
Wij vragen u daarom in uw email uw adres en telefoon
gegevens waarop u bereikbaar bent te vermelden. Ook kunt 
u in uw email aangegeven of u een telefonisch of digitaal 
gesprek wilt.
Wij hopen veel gesprekken te gaan voeren. Daarom houden wij 
per gesprek 20 minuten aan. Om de gesprekken voor te kunnen 
bereiden zit er 23 werkdagen tussen het inplannen van het 
gesprek en het gesprek zelf.

Gesprekken op verzoek van de gemeente
Zelf gaan wij ook diverse mensen benaderen om het gesprek 
met ons aan te gaan. Deze gesprekken gaan dan over de 
uitkomsten van de planologische inventarisatie of over de 
toewijzing van de agrarische bouwblokken. De brieven hiervoor 
sturen wij in de 1e week van januari 2021.

In onze vorige nieuwsbrief gaven wij al aan dat wij bij de plano
logische inventarisatie voor het bestemmingsplan “Buitengebied 
2021” diverse afwijkingen hebben geconstateerd, die wij niet 
kunnen verklaren aan de hand van de bij ons aanwezige 
gegevens. Het is daarmee natuurlijk niet gezegd dat deze 
afwijkingen zonder meer illegale situaties zijn. Er kan sprake zijn 
van situaties waar eerder misschien geen vergunning voor nodig 
was, terwijl dat op basis van de huidige wetgeving wel het geval 
is of andersom. Uitgangspunt is wel dat wij deze onverklaarbare 
afwijkingen niet zonder meer opnemen in het nieuwe bestem
mings   plan. Als bij uw locatie sprake is van zo’n onverklaarbare 
afwijking dan krijgt u binnenkort een brief van ons. 

Hetzelfde geldt voor agrarische bedrijven waarbij nog 
onduidelijkheid bestaat over of het bedrijf nog actief is of de aard 
van het bedrijf. Ook hier sturen wij bij onduidelijk  heid een brief 
over als uitnodiging voor een gesprek met ons.

Wij hopen dat u op basis van 
deze brieven een afspraak 

voor een gesprek met ons 
maakt.

Nu helaas geen inloopmogelijkheden
Graag hadden wij tijdens de zes weken dat het voorontwerp
bestemmingsplan ter inzage ligt inloopbijeenkomsten 
georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten had u dan zonder 
afspraak in gesprek met ons kunnen gaan over het voorontwerp
bestemmingsplan. Vanwege de coronamaatregelen zien wij hier 
nu helaas geen mogelijkheden voor. 
De enige mogelijkheid voor contact is via een afspraak met één 
van de leden van het projectteam Buitengebied. Zoals we 
hiervoor al aangaven zijn deze gesprekken vanwege de huidige 
coronamaatregelen alleen telefonisch of digitaal.

Inspraakmogelijkheid
Uiteraard kunt u tijdens de zes weken dat het voorontwerp
bestemmingsplan ter inzage ligt een inspraakreactie kenbaar 
maken als u zich niet kunt vinden in (onderdelen van) het voor
ontwerpbestemmingsplan. U kunt dit mondeling doen tijdens een 
gesprek met één van de leden van het projectteam buitengebied 
of schriftelijk.Wij vragen u bij het maken van een afspraak 
hiervoor aan te geven dat het gaat om een gesprek voor een 
mondelinge inspraakreactie.

Voor het kenbaar maken van een mondelinge inspraakreactie 
kunt u via het emailadres buitengebied@reuseldemierden.nl 
een afspraak met één van de leden van het projectteam Buiten
gebied maken. Vanaf de eerste week van januari 2021 nemen 
wij telefonisch contact met u op om de afspraak in overleg met u 
in te plannen. Wij vragen u daarom in uw email uw adres en 
telefoongegevens waarop u bereikbaar bent te vermelden.  
Ook kunt u in uw email aangeven of u een telefonisch of digitaal 
gesprek wilt. Van dit gesprek voor een mondelinge inspraak
reactie maken wij een kort verslag.

Het kenbaar maken van een schriftelijke inspraakreactie 
doet u door een brief te sturen naar burgemeester en wet
houders, postbus 11, 5540 AA in Reusel.  
Het is belangrijk dat u uw inspraakreactie voorziet van de datum 
van uw inspraakreactie, de redenen/omschrijving van uw reactie, 
uw adres  gegevens en ook dat u uw inspraakreactie ondertekent. 
Let op: het is niet mogelijk een inspraakreactie per email in 
te dienen.

U kunt uw inspraakreactie tot en met maandag 22 februari 2021 
kenbaar maken. Inspraakreacties die wij later ontvangen nemen 
wij niet in behandeling. Dit geldt niet voor schriftelijke inspraak
reacties die wij weliswaar na 22 februari 2021 ontvangen, maar die 
wel tijdig bij de postbezorgende instantie is aangeboden. Dit moet 
blijken uit de afstempeldatum door de postbezorgende instantie.

Voorontwerpbestemmingsplan is nog niet 
definitief en heeft ook geen juridische status
Wat we in januari 2021 ter inzage gaan leggen is een voor
ontwerpbestemmingsplan. Dit is daarmee de eerste aanzet van 
het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied. Het voor
ontwerp bestemmingsplan is dus geen definitief eindplaatje van 
het bestem       mings plan. Zo hebben we in het voorontwerpbestem
mingsplan nog geen rekening gehouden met de Nota Ruimtelijke 
Kwaliteit waar we mee bezig zijn. Ook ontbreekt in het voor
ontwerp bestem mingsplan nog de actualisatie van het huidige 
erfgoedbeleid.

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft geen juridische status. 
Dit houdt in dat wij aanvragen om omgevingsvergunningen voor 
de activiteit bouwen die vanaf 11 januari 2021 worden ingediend 
hier nog niet aan toetsen. Bij de beoordeling van principe
verzoeken gaan we al wel rekening houden met het voorontwerp      
bestemmingsplan.

Vooroverleg met provincie, aangrenzende 
gemeenten en andere overheidsorganisaties
Tegelijk met het ter inzage leggen van het voorontwerpbestem
mingsplan voor inspraak, starten wij ook het wettelijk vooroverleg 
op. Hierbij toetsen andere overheidsorganisaties ons voor
ontwerpbestemmingsplan aan hun eigen beleid. Eventuele 
geconstateerde strijdigheden kunnen zij via een inspraakreactie 
kenbaar maken bij de gemeente.

Voor dit vooroverleg bieden we het voorontwerpbestemmings
plan aan bij de provincie NoordBrabant, enkele aangrenzende 
gemeenten, Waterschap De Dommel, de Veiligheidsregio  
BrabantZuidoost (VRBZO) en de Gemeenschappelijke Gezond
heidsdienst (GGD).

Zowel de provincie, het waterschap als de Omgevingsdienst 
ZuidoostBrabant en GGD hebben deelgenomen aan de voor
bereiding voor het opstellen van de Nota van Uitgangspunten.

Met de provincie hebben we onlangs al een ambtelijk voor
overleg gevoerd over het voorontwerpbestemmingsplan. Hierbij 
hebben we enkele kwesties besproken die wij graag in het 
bestemmingsplan willen regelen, maar waarbij we tegen het  
provinciaal beleid aanlopen. Samen met de provincie hebben wij 
naar mogelijkheden gezocht.

Vervolg bestemmingsplan
Na afloop van de ter inzage legging van het voorontwerpbestem
mingsplan gaan we aan de slag met de beoordeling van de 
inspraak en vooroverlegreacties. Op basis van de uitkomsten 
hiervan en van de diverse gesprekken en ook op basis van de 
diverse beleidsactualisaties die nog gaande zijn, stellen we een 
ontwerpbestemmingsplan op. Dit leggen we na de zomervakan
tieperiode 2021 ter inzage. Wij hopen dat er dan meer 
mogelijkheden zijn voor informatie en/of inloopbijeenkomsten.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft wel een juridische status. 
Vanaf het moment dat dat ter inzage ligt, moeten we aanvragen 
om omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen hier al wel 
aan toetsen.

Nadat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen, 
kan de gemeenteraad besluiten over de vaststelling van het 
nieuwe bestemmingsplan. 

Notitie Reikwijdte Detailniveau
Voor het nieuwe bestemmingsplan moet een planMER (milieu 
effectrapportage) worden opgesteld. Een eerste stap in die 
procedure is het opstellen van een NRD (Notitie Reikwijdte 
Detailniveau), waarin het programma van eisen voor het uit te 
voeren milieuonderzoek uiteen wordt gezet. De conceptNRD 
heeft inmiddels ter inzage geleden. Begin januari 2021 gaat het 
college de NRD vaststellen. Hierbij vindt een afweging plaats 
van de ontvangen reacties over de conceptNRD. De instanties 
en personen van wie wij een reactie hebben ontvangen krijgen 
hierover bericht van ons. De vastgestelde NRD dient nu als 
basis voor de op te stellen plan(MER). In een volgende nieuws
brief gaan wij hier nader op in.

Nota Ruimtelijke Kwaliteit
In onze vorige nieuwsbrief zijn wij ingegaan op de Nota 
Ruimtelijke Kwaliteit (NRK). De NRK vervangt de huidige, 
inmiddels verouderde, welstandsnota uit 2004 en geldt voor het 
gehele gemeentelijk grondgebied. De NRK gaat uit van een 
brede benadering van omgevingskwaliteit in de geest van de 
aanstaande Omgevingswet.

We willen de concept NRK deel Buitengebied ook in januari 2021 
ter inzage te leggen. Het deel Stedelijk gebied volgt kort daarna. 
Op dat moment is er de mogelijkheid om in te spreken op de 
NRK. Reacties die we dan krijgen, betrekken we bij de vast
stelling van de NRK in het tweede kwartaal van 2021.

Fotowedstrijd
In onze vorige nieuwsbrief riepen we u op foto’s in te sturen  
van wat u de ‘mooiste’ en ‘lelijkste’ (gebouwde) plekken in het 
buitengebied en/of de kernen vindt. We hebben meerdere 
inzendingen ontvangen.
We hebben inmiddels contact gehad met de inzenders van  
de foto’s en zij kunnen binnenkort een bedankje van ons 
verwachten.

Vragen?
Heeft u vragen over de NRK? Neem dan gerust contact op met 
Steffie Renders.  
Zij is te bereiken via telefoonnummer 0497 – 650 650 of via het 
emailadres s.renders@reuseldemierden.nl.

Veegplan
Tot 1 september was er de gelegenheid om een principeverzoek 
bij burgemeester en wethouders in te dienen. Wij hebben 
ongeveer 20 ontwikkelgerichte ontwikkelingen die mogelijk 
meekunnen in een afzonderlijk veegplan. Op dit moment maken 
wij een planning voor dit veegplan. Het is de bedoeling om het 
ontwerpbestemmingsplan van het veegplan rond dezelfde 
periode ter inzage te leggen als het ontwerpbestemmingsplan 
van het buitengebied. Hiervoor las u al dat we dit na de zomer
vakantieperiode 2021 willen doen. 

Als de ontwikkeling meekan met het veegplan, dan geven wij 
afzonderlijk een planning mee met wanneer wij welke stukken 
van u nodig hebben.
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