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Raadsvoorstel Zaak: 00473577

Onderwerp Bestemmingsplan'Bedrijventerrein
Meeuwaert'ortefeuilleh

ouder Mevrouw J. van Aart

Datum raadsvergadering 12 juli2016

Samenvatting

Met dit voorstel leggen wij het ontwerpbestemmingsplan'BedrijventerreinMeeuwaert'anu voor ter

vaststelling.Ditbestemmingsplanis een actualisatievan het geldende planologischregime.Het vervangtde
ter plaatsegeldendebeheersverordening.Het bestemmingsplanis grotendeelseen conserverend planen

gaat uitvan de bestaandemogelijkheden.Ook is een ontwikkellocatieopgenomenaan de Tongerloostraat.

Aanleiding

De gemeente moet voorzienin een nieuw,digitaalbestemmingsplanvoor het gehele grondgebied.Eerder

stelde u een beheersverordeningvastvoor het merendeel vande bedrijventerreinen,waaronderhet
bedrijventerreinin Heesbeen.Deze beheersverordeningbevatechtergeen flexibiliteiten is beperktdigitaal

(gescandekaarten). Ook is nadere afstemmingmet actueelbeleid noodzakelijk. Daarom is nu dit

bestemmingsplanopgesteld.

De inzageperiodevan hetontwerpbestemmingsplanis voorbij.U kunthet bestemmingsplannu vaststellen.

Feitelijkeinformatie

~Plan ebied

Het plangebiedvan het bestemmingsplanligtin Elshouten wordt globaal begrensd door:

~ de woningenaan de Wolfshoekin hetwesten;
~ de d'Oultremontweg in hetzuiden;

~ de Dekkersewegin het noorden,en;

~ de zijstraatvan de d'Oultremontweg in het oosten.
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De gemeente moet voorzienin geldende ruimtelijkeplannen voor het gehele grondgebied.Eerderstelde u

een beheersverordeningvastvoor het merendeelvan de bedrijventerreinen,waaronderbedrijventerrein
Meeuwaert.Deze beheersverordeningbevat echtergeen flexibiliteiten is beperktdigitaal(gescande
kaarten). Ook is nadere afstemmingmet actueel beleid noodzakelijk. Daarom is nu een nieuw
bestemmingsplanopgesteld.Dit biedt belanghebbendenmeer mogelijkheden.

Daarnaast is een ontwikkelingaan de Tongerloostraatopgenomenin het bestemmingsplan. Die ontwikkeling

maakteal deel uitvan de eerdere planvorming.Vooreen toelichtingwordt verwezennaar de bijlagen bij het

bestemmingsplan.

Voor het ontwerpbestemmingsplanmet de toelichting,regels en verbeeldingverwijzenwij u naar

htt ://0797.RoPubliceer.nl.

Resultaatinza e ontwer

Het ontwerp van het bestemmingsplanlag ter inzagevan 10 maart 2016 tot en met 20 april 2016. Ook is het

plantoegezondenaan de relevanteoverheidinstanties.De provincie Noord-Brabantdiende een zienswijze

in.

Inzet van middelen

De kostenvan hetopstellen van het bestemmingsplankomenten lastevan het reguliere budget voor de
actualisatievan bestemmingsplannen.

Er hoeft geen exploitatieplante wordenvastgesteld. Wij hebben namelijkbeslotenom een anterieure

overeenkomstaan te gaan met de initiatiefnemervan het projectaan de Tongerloostraat.Daarmeeworden
de kosten al anderszinsverhaald.

Risico'

Ditvoorstel heeft geen risico'.

Afweging

Het planpast binnen hetgeldende beleid van onzegemeenteen datvanandererelevanteoverheden.
Daarnaast blijktuitde toelichtingvan het plandat het geen nadeligeeffecten heeft voor de directe omgeving.

De waardenen functies van de betrokkengronden wordennietbelemmerd.Het planvoldoetaan de ladder

voor duurzame verstedelijking.Meer informatie hierover leest u in de toelichtingvan het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplansluitaan op de uitgangspuntenvan het handboekbestemmingsplannenvande
gemeente Heusden.Voor het planzijn dezelfdemodelregelsals voor de andere Heusdense

bestemmingsplannengebruikt.

Z~ienewi'zen

Vooreen overzicht vande beantwoording van de zienswijzenverwijzenwij u naar de Nota Zienswijzenen

wijzigingen. In deze nota staan ook de aanpassingenvan het bestemmingsplannaar aanleidingvande
zienswijzen.

Procedure

Als u volgens dit voorstel besluit, wordt dit binnenzes weken bekendgemaakt.Het bestemmingsplanwordt

gepubliceerdin de Staatscourant,op de gemeentelijkeinformatiepaginain De Scherper en op de

gemeentelijkewebsite.Ook zal publicatievia elektronische weg plaats vindenop de landelijkevoorziening

ruimtelijkeplannen.nl.Daarnaast wordt het plantoegezondenaan andere belanghebbendeoverheden.
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wordt voorgesteldhetbestemmingsplangewijzigd vastte stellen, moet het vastgestelde

bestemmingsplannogmaalsaan de provincie Noord-Brabantwordentoegezonden, zodatdeze kan

beoordelen of er geen provinciale belangen wordengeschaad.

Na publicatiewordt hetbestemmingsplanvoor een periodevan zes weken tervisiegelegd.In deze periode

kan beroep tegen het bestemmingsplanworden ingesteld bijde Raad van State.

Voorgenomen besluit

Wij stellenu voor bijgaandbesluitvastte stellen.

Het collegevan Heusden,

de secretaris, de burgemeester,

mr. J.T.A.J.van der Ven drs. J. Hamming
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raad van Heusden in zijn openbarevergaderingvan 12 juli2016;

gezien het voorstel van het college van 6 juni2016;

gezien het memo naar aanleidingvan de informatievergadering;

gelet op de beraadslaging;

besluit:

~ in te stemmenmet de beantwoordingvande zienswijzen, zoalsvoorgesteldin de Nota

zienswijzen;

~ hetontwerpbestemmingsplan'BedrijventerreinMeeuwaert'ewijzigdvastte stellen, met de

daarbij behorenderegels, toelichtingen verbeelding, vervatin het digitalegebiedsgerichte

besluitmet identificatie: NL.IMRO.0797.BPbedrijven7-ON01;

~ geen exploitatieplanals bedoeld in artikel 6:12Wet ruimtelijkeordeningvastte stellen.

de griffier,

m d .E.J.M.deGraaf
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