Pilots Energietransitie & Omgevingswet
#omgevingsplan

Boxtel

De gemeente stelt een Chw-plan op voor de locatie waar GreenTech Park Brabant wordt
ontwikkeld. Een nieuw bedrijventerrein met hoge ambities maar die zich in de tijd verder
ontwikkelt, waardoor flexibel en globaal bestemmen de voorkeur heeft. Hoe gaat dat samen? En
hoe voorkom je hier een sectorale benadering van de energietransitie?
De gemeente Boxtel is een Crisis en herstelwet bestemmingsplan
aan het maken voor Vorst B. Dit is een nieuw te ontwikkelen locatie
aansluitend aan een bestaand bedrijventerrein gereserveerd voor het
GreenTech bedrijven. Bedrijven en instellingen werken hier aan
nieuwe manieren van omgaan met groene reststromen. Door slimme
technologie toe te passen worden nieuwe biobased grondstoffen of
energie ontwikkeld. Er ligt een hoge ambitie om de inrichting en
uitstraling van het terrein aan te laten sluiten bij het duurzame
karakter van GreenTech en de omgeving.
Het is nog niet bekend hoe deze ontwikkeling wordt ingevuld: er
sprake is van een groeiproces, dus is het van belang dat het
bestemmingsplan zo globaal en flexibel mogelijk wordt ingericht.
De gemeente is gestart met de voorbereidingen van het
bestemmingsplan. Hiervoor zijn en worden participatiemomenten
georganiseerd. Op korte termijn wordt gestart met een eerste
voorzet voor kaders en onderzoeken.
OMGEVINGSWET | Chw-plan Vorst B | starten met Omgevingsvisie |
onderscheidende invoeringsstrategie
ENERGIETRANSITIE | procesregisseur RES Noordoost Brabant |
ervaring met ontwikkelen warmtenet | voorbereiden Warmtevisie |
programma duurzaamheid | Visie Duurzaam Boxtel
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Specifieke onderzoeksvraag: 5. Hoe kan worden voorkomen dat de energietransitie sectoraal
wordt benaderd, terwijl het één van de opgaven in het gebied is?
Onze opgave is het maken van een stimulerende en uitnodigende flexibele en creatieve regeling voor het
Greentech Park Brabant, zodat bedrijven die groene reststromen willen omzetten in grondstof of energie
zich daar vestigen. Hoe maken we de hoge ambitie op gebied van duurzaamheid waar, zonder een grote
onderzoeksplicht op te leggen aan de bedrijven?

Meeleer-vraag 7. Hoe en waar leg je de samenwerking (tussen gemeente, bedrijven en burgers) vast?
Welke instrumenten van de Omgevingswet kun je hiervoor gebruiken? (Tilburg).

Voor meer informatie over het kennistraject Energietransitie & Omgevingswet: klik hier

