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Beste heer, mevrouw, 
 
Het is al weer enige tijd geleden dat wij u hebben geïnformeerd over de stand van zaken van 

het bestemmingsplan Verbindingsweg Milsbeek. Door middel van  deze brief informeer ik u 

over de voortgang van het project en geef ik een doorkijk in de planning tot en met de aanleg 

van de Verbindingsweg. 

 
Bestemmingsplan Verbindingsweg Milsbeek 
Zoals bij u bekend heeft de gemeenteraad op 8 november 2021 ingestemd met het 

bestemmingsplan ‘Verbindingsweg Milsbeek’. Het besluit van de gemeenteraad heeft tot en 

met donderdag 6 januari 2022 ter inzage gelegen. In deze periode hebben 8 belanghebbenden 

beroep aangetekend bij de Raad van State tegen de Verbindingsweg. Het bestemmingsplan is 

dus nog niet onherroepelijk en de gemeente zal bij Raad van State verweer moeten voeren op 

de ontvangen beroepsschriften.  

We verwachten dat het beroep begin 2023 bij de Raad van State wordt  behandeld. Bij een 

onherroepelijk bestemmingsplan volgt de aanbesteding van het werk en worden de 

werkzaamheden gegund aan de aannemer. De werkzaamheden starten dan naar verwachting 

in het derde kwartaal van 2023. Voor een gedetailleerd overzicht van de planning verwijs ik  u 

naar de bijlage. 

 
Grondverwerving 
Met het merendeel van de grondeigenaren is overeenstemming over de aan te kopen 

gronden. Met deze eigenaren is een koopakte opgesteld en plannen we een datum  bij de 

notaris voor de overdracht. Met een aantal eigenaren zijn we nog in onderhandeling, maar ook 

hier verwachten we er met elkaar uit te komen.  

 
Uitwerking voorontwerp 
De komende periode gaan we het voorontwerp van de Verbindingsweg en de landschappelijke 

inpassing verder uitwerken naar een definitief ontwerp. Dat is de basis voor de uitvoering van 

de werkzaamheden. Ook vragen we in deze periode de noodzakelijke (werk)vergunningen aan. 
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Eventuele voorwaarden die aan vergunningen worden gesteld nemen we op in het definitief 

ontwerp. Bij de uitwerking van het ontwerp betrekken we de directe omgeving. We bespreken 

de wensen van de aanwonenden en waar mogelijk voegen we die toe aan het ontwerp.  

 
Neem contact op bij vragen 
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan naar (0485) 49 41 41 of mail naar 

gemeente@gennep.nl onder vermelding van Verbindingsweg Milsbeek. We nemen dan zo snel 

mogelijk contact met u op.  

 
 

Bijlage: 1 – Planning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Projectwethouder Verbindingsweg Milsbeek 

 

Janine van Hulsteijn 
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1. Planning Verbindingsweg Milsbeek      
 

Wat? Wanneer Toelichting 

Beroepstermijn 
bestemmingsplan 
Verbindingsweg 

Geheel 2022 Beroepsprocedure bestemmingsplan 
en opstellen verweerschrift. 
 

Aanvraag vergunningen  2e en 3e kwartaal 2022 Aanvragen van noodzakelijke 
vergunningen. 

Vervolgonderzoeken  2e, 3e, en 4e kwartaal 2022 Vervolgonderzoeken uitvoeren voor 
vergunningsaanvragen en 
detaillering definitief ontwerp 

Civieltechnische uitwerking en 
opstellen documenten voor 
aanbesteding. 

3e en 4e kwartaal 2022 De weg wordt civieltechnisch 
uitgewerkt en het contract voor 
aanbesteding wordt opgesteld.  
 

Zitting beroepsprocedure 
Verbindingsweg 

1e kwartaal 2023 Zitting en uitspraak op 
beroepsprocedure Verbindingsweg 

Aanbesteding van de 
werkzaamheden 

1e kwartaal 2023 De weg wordt aanbesteed voor 
realisatie.  

Start aanleg weg 3e kwartaal 2023 Als gronden zijn in eigendom en 
vergunningen zijn verleend. 

Oplevering werkzaamheden 
en openstelling 
Verbindingsweg 

1e kwartaal 2024 Verbindingsweg met 
landschappelijke inpassing is 
gerealiseerd. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


