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Een raadsvoorstel waarin duidelijk vermeld staat dat het kan, maar niet hoe we het gaan doen.
De rekenkamer zal volgens ons toch wel een iets ander beeld voor ogen hebben gehad bij hun advies,
want deze nota is voor elke gemeente van toepassing en bevat slechts een technisch inhoudelijke 
uitleg van keuze instrumenten, maar bevat geen keuzes hoe we onze doelen gaan realiseren!

Daarnaast vindt BALANS dat de raad te laat aan zet is wanneer mocht blijken dat  niet alle ambities 
gerealiseerd kunnen worden. Dat zou immers pas bij de beoordeling van het bestemmingsplan het 
geval zijn!

Wat ons verder opvalt, is dat Vorst B niet als concrete doelstelling benoemd is, er wordt namelijk 
alleen over Vorst A gesproken! Zorgwekkend als je het ons vraagt, zeker gezien de financiële 
molensteen bij niet doorgaan van Vorst B. Waarom wordt er niet doorgepakt met Vorst B, bijvoorbeeld
een bplan in de inspraak?
De focus moet wat ons betreft meer op Vorst B liggen, het bp laat immers nog steeds op zich 
wachten. We begrijpen dat er ambtelijk aan gewerkt wordt. En ook dat het een regionale c.q. 
Provinciale afweging is wát er op Vorst B ontwikkeld mag worden.
Uit een reactie op onze technische vragen blijkt dat in de regionale bedrijventerreinendiscussie onder 
leiding van wh Lestrade is afgesproken dat voor Vorst B een bp mag worden ontwikkeld mits er sprake
is van een thematische opzet, waarvoor Greentech een optie zou kunnen zijn.
Ons advies: bekijk mogelijkheden en behaal rendement; Kansen benutten dus aanpakken met 
daadkracht!
Er wordt wel eens geroepen dat er windmolens in Boxtel moeten komen om onze energie-ambitie te 
realiseren, maar daarbij wordt dan vervolgens geen locatie genoemd, omdat dat tot discussie leidt. Wij
durven wel een locatie te benoemen, want anders blijft die windmolen ook een ambitie zonder 
concreet resultaat. Misschien is Vorst B een geschikte plek, of passend bij de verdere bedrijfsmatige 
invulling van het gebied of als geschikte plek mocht er provinciaal een streep gezet worden door Vorst
B als bedrijventerrein?

Nog graag aandacht voor de provinciale ruimte voor verstedelijking. Boxtel mag zich gelukkig prijzen 
met veel provinciale ruimte voor verstedelijking. BALANS vindt het goed in de nota te lezen dat 
beleidswensen geschrapt worden als gewenste verstedelijking anders niet financieel uit kan. Positief, 
maar het vooraf schrappen van beleidsregels is nog beter!
We hebben eerder al een motie ingediend voor deregulering om beleidsregels te schrappen. Toen 
niet aangenomen, maar onze vz zou aan de slag gaan om regels te schrappen. We wachten nog 
steeds op concrete uitwerking van die toezegging.

Een ander zorgpunt voor BALANS is de hardheidsclausule; wij vinden het zorgelijk dat er door het 
college van al onze vastgestelde raadsuitgangspunten kan worden afgeweken; wat is de waarde dan 
nog van de nota die wij vanavond vaststellen!

De noodzakelijke aandacht voor toekomstige woningbouw is door de raad aangegeven en nu moeten 
we concreet stappen zetten.
Middels verkoop van gemeentelijke bouwgrond kunnen we de financiële positie van Boxtel versterken 
en het ontvangen geld kan ingezet worden voor andere beleidswensen. Maar ook moeten 
ontwikkelaars het gevoel van Welkom in Boxtel krijgen. Dus voorkomen dat ontwikkelaars Boxtel 
gaan mijden, omdat het college met andere randzaken bezig is. Denk o.a. maar aan de starheid bij Mc
Donalds of de heilige bomen op de markt waardoor C&A nooit kwam!
Immers bij een passieve grondpolitiek, hoort zeker een actieve meedenkende proactieve 
overheid/bestuur.

Resumerend, op 2 februari jl. was de aanbeveling van de RK: de raad is onvoldoende in positie om 
het grondbeleid te sturen.
In het voorstel worden geen duidelijke keuzes gemaakt en de raad wordt niet in positie gebracht; erger
nog, nu ligt de bevoegdheid sec bij het college. Waarom is dat het geval? Hoe actief is ons college om
ons als raad in stelling te brengen? Wij zien dat we te laat in stelling gebracht worden, pas bij 
vaststelling van een bestemmingsplan en verwachten dat dit door deze nota echt niet zal veranderen!
Waarom benut u de kracht en kennis van de raad niet om onze gezamenlijke gemeentelijke wensen te
realiseren? Een gemiste kans dat dit niet in deze nota verwerkt is!


