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Samenvatting
Op 22 mei 2018 heeft de evaluatie van het proces van de Verzamelplannen
plaatsgevonden. Hier zijn vanuit uw commissie een aantal vragen gesteld die nog
moesten worden uitgezocht. In dit memo gaan we in op de beantwoording van de drietal
vragen.
1. Is het juridisch mogelijk om de vaststelling van de diverse projecten uit het
Verzamelplan separaat te laten plaatsvinden, zodat er geen vertraging optreedt bij
plannen waarop geen zienswijzen zijn ingediend.
Het is juridisch niet mogelijk om de vaststelling van de diverse projecten separaat te
laten plaatsvinden. Als je dit doet, dan betekent dat dat je feitelijk een nieuwe
procedure start en dus een procedurefout maakt. Ook de begrenzing van het vast te
stellen plan klopt dan niet meer met wat er in het ontwerpplan in procedure is
gebracht.
Mocht het inderdaad zo zijn dat er zienswijzen op een project dat in het Verzamelplan
zit, zijn ingediend en deze zijn zo complex dat het vertragend gaat werken, dan halen
we dat specifieke plan eruit, zodat het Verzamelplan toch zijn procedure kan
voortzetten. Op die manier lopen de andere plannen die in dit Verzamelplan zitten,
geen onnodige vertraging op. Het plan dat uit het Verzamelplan is gehaald, wordt
vervolgens bij een volgende Verzamelplanprocedure weer opgenomen.
2. Is het mogelijk om een grafische weergave van de lopende Verzamelplanprocedures
op te stellen en beschikbaar te stellen, zodat snel kan worden gezien in welke fase
een Verzamelplan zich bevindt?
Op de website www.asten.nl treft u de plannen aan die gelden en die in procedure
zijn. Bij de in procedure zijnde plannen is aangegeven in welke fase het plan zich
bevindt.
3. Kan er meer aandacht worden besteed aan de communicatie en termijnen, zoals de
termijnen van terinzagelegging. Weten mensen hoe het aanmelden op
www.overheid.nl werkt? Wellicht dat hier meer publiciteit aan kan worden gegeven.
Een paar jaar geleden is bij wet geregeld dat bekendmakingen digitaal dienden te
gebeuren. Het is daarbij niet verplicht om de bekendmakingen daarnaast analoog in
het Peelbelang te publiceren. Dit dient dan wel aanvullend in een verordening te
worden geregeld. Wij hebben er destijds voor gekozen om de analoge bekendmaking
niet meer te doen in het Peelbelang. In de Verordening elektronische publicaties
gemeente Asten hebben we dit vastgelegd.
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