Procedures
voor het Markdal
Een korte uitleg over de procedures
die doorlopen moeten worden voor de
uitvoeringsfase in het Markdal kan starten.

Veranderingen in het Markdal
Zoals u mogelijk weet zal er in het Markdal de komende
jaren het één en ander veranderen. Zo komt er meer natuur,
krijgt de Mark meer meanders, zullen fiets- en wandelpaden verbeterd worden en komen er nieuwe kansen voor
agrarische bedrijven.
Dat gaat niet zomaar. We hebben daarvoor samenwerkingsovereenkomsten gesloten met de provincie Noord-Brabant, de
beide betrokken gemeenten en waterschap Brabantse Delta.
Deze folder geeft uitleg over de stappen die genomen moeten
worden voor in het Markdal de schop de grond in kan.

Wettelijke procedures
De wettelijke procedures waar het Markdal mee te maken
heeft zijn onder andere de besluitvorming rond een nieuw
bestemmingsplan en een projectplan Waterwet. Deze
procedures bestaan uit een aantal stappen. Hoe snel deze
stappen doorlopen worden hangt van verschillende factoren
af. Daarom is nu nog niet precies te zeggen op welke datum
de uitvoering van de werkzaamheden in het Markdal kan
starten. Deze folder geeft een overzicht van de stappen die
genomen moeten worden. Zo kunt u op elk moment terug
vinden in welke fase het proces zich bevindt.

Werkwijze Markdal
De werkwijze van de Vereniging Markdal is anders dan
gebruikelijk. De Vereniging Markdal werkt samen met
bewoners aan ideeën en initiatieven. Zij probeert zoveel
mogelijk zaken gelijktijdig mee te nemen, om efficiënter en
sneller tot uitvoering te komen. Dit is een manier van werken
in de geest van de nieuwe Omgevingswet, die in 2019 in
moet gaan. Volgens deze wet moeten procedures op het gebied van Ruimtelijke Ordening en de Waterwet simpeler en
sneller worden, met meer ruimte voor inbreng en initiatieven
van burgers. De Omgevingswet is echter nog niet van kracht.
Daarom doorlopen we in het Markdal deels de bestaande
wettelijke procedures.

Meer informatie?
Meer informatie over de veranderingen in het Markdal en de huidige
stand van zaken kunt u vinden op www.verenigingmarkdal.nl.
U kunt ook mailen naar info@verenigingmarkdal.nl, of contact opnemen
met Marcel van Miert, projectmanager Markdal: 06 - 1479 49 39.

Wat is een bestemmingsplan?

Plannen maken & overleg

Wat is een Projectplan Waterwet?

Een plan waarin een gemeente vastlegt waarvoor de

LEGENDA:

Een plan dat de aanleg of wijziging van ‘waterstaatswerken’

verschillende delen van het grondgebied van de gemeente

Vereniging Markdal

beschrijft. Het plan geeft aan wat er waterhuishoudkundig

mogen worden gebruikt. Het maakt gewenste ontwikkelingen

Gemeente

gaat veranderen en waarom dit moet gebeuren.

mogelijk en houdt ongewenste ontwikkelingen tegen.

Waterschap

De waterbeheerder (het waterschap) stelt het projectplan vast.

• voorbereidend werk: opstellen 		
Voorbereiden
Perspectief voor het Markdal door conceptbewoners, vereniging, samenontwerp
werkingspartners en betrokkenen
bestemmings• principebesluit gemeenten
plan (BP)
op Perspectief
• opstellen nadere regels door
provincie

• verwerken reacties uit
consultatieronde 		
en inbreng
• in samenspraak met
gemeente voert vereniging overleg met indieners over hun reacties
en informeert gemeente
over resultaten t.b.v. 		
opname in ontwerpbestemmingsplan
• opstellen en afsluiten 		
van anterieure overeenkomsten met initiatiefnemers Markdal
Voorbereiden
ontwerp BP

• 12 juni 2017: gespreksavond met
belanghebbenden en betrokkenen
• collegebesluit ter kennisname aan 		
commissie ruimte
• 6 weken terinzagelegging

Gemeenteraad
besluit tot
vaststelling BP

• VKA (schetsontwerp) uitwerken naar een ontwerp/
inrichtingsplan
• afstemming met samenwerkingspartners, belanghebbenden, initiatiefnemers en experts
• toetsing aan randvoorwaarden (beschikbare gronden,
financiën, hydrologie, ecologie, beheer en onderhoud)

Voorkeursalternatief
(VKA)

Inrichtingsplan (definitief ontwerp)

College geeft conceptontwerp
BP vrij voor vooroverleg en
consultatie

• vrijgave door algemeen 		
beraad van de vereniging
• vrijgave door het dagelijks 		
bestuur voor terinzagelegging

Mogelijkheid tot inbreng
ter verbetering ontwerp BP

Ontwerp Projectplan

• voorbereiden collegebesluit
• opstellen ontwerp BP volgens
wettelijke vereisten
College geeft ontwerp BP
vrij voor terinzagelegging

• bespreking ontwerp in
commissie ruimte/gemeenteraad

• college besluit over 		
raadsvoorstel
vaststelling BP

• aanleveren conceptontwerp BP
aan colleges Alphen-Chaam
en Breda
• maken van conceptontwerp BP
volgens wettelijke vereisten met
verbeelding (kaart), toelichting
en regels

• schetsavonden met
bewoners, vereniging,
werkgroepen en experts
• uitvoeren hydrologische
onderzoeken/
onderbouwingen
• voorbereidend overleg
met samenwerkingspartners en initiatiefnemers

• bekendmaking en publicatie
terinzagelegging
• informatiebijeenkomst
• 6 weken terinzagelegging

• publiceren ontwerp projectplan
• 6 weken ter inzage en mogelijkheid voor
belanghebbenden om zienswijzen in te dienen
• verwerken ingediende zienswijzen
Concept Definitief Projectplan
• goedkeuring door
het dagelijks bestuur
• goedkeuring door
het algemeen bestuur

Mogelijkheid tot het
indienen van zienswijzen

Beoordelen zienswijzen en
eventueel aanpassen
bestemmingsplan

• opsturen naar provincie
• bekendmakingen en publicatie
ter inzagelegging
• 6 weken terinzagelegging
• mogelijkheid tot beroep bij
Raad van State

Definitief Projectplan

Bestemmingsplan
in werking

Onherroepelijk
bestemmingsplan
Waterwet

• 6 weken ter inzage en
mogelijkheid voor beroep
• mogelijkheid voor
hoger beroep bij
de Raad van State

