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Raadsvoorstel

Inleiding

Met dit voorstel wordt hetontwerpbestemmingsplan'Drunen Herziening2014'an u voorgelegdter

vaststelling.

Feitelijkeinformatie

Plangebied

Het plangebied ligtin Drunenen wordtgevormddoor de plangrensvan de geldende bestemmingsplannen

(Drunen Noorden DrunenZuid). Het plangebiedwordt (globaal)begrensd door de A59 in hetnoorden,park

De Schroef,de Dillenburglocatieen de Duinweg in het oosten en de Heidijk in hetzuidenen westen.Ook
maaktde driehoekIndustrieweg-Kasteeldreef-Groenewoudonderdeel uitvan het plangebied.Uit het

oorspronkelijke plangebiedis de ontwikkelingaan de Frans Halslaanverwijderd. Hier is een apart

bestemmingsplanvoor vastgesteld.

Doelbestemmingsplan

Het gaat hier inhoudelijknadrukkelijk nietom een heel nieuw bestemmingsplanvoor Drunen, maar om een

gedeeltelijkeherziening. De geldende bestemmingsregelingen zijn merendeelsintactgebleven,maar voor

enkelezakenis wijzigingnoodzakelijk:

op het geldende bestemmingsplanis destijdseen aantal beroepeningediend.De Raad van State

'knipte'aardooreen aantal percelenuit het plan. Voordezepercelenmoet u dus nog een nieuw,

digitaalbestemmingsplanvaststellen;

daarnaast zijn er enkele percelenwaarbij omstandighedeneen aangepasteplanologischeregeling

noodzakelijkmaken. Het gaat daarbijom enkeleverzoeken en enkele ambtshalve wijzigingen;

alle bestemmingsplannenvan de gemeenteHeusden wordenopgesteldvolgens eenzelfde

systematiek.Die modelregels zijn echtergeen statischdocument. Inmiddelszijn er enkele

wijzigingen doorgevoerd.Deze verhogende leesbaarheiden geven extra mogelijkheden

(bijvoorbeeld voor bed 5 breakfasten mantelzorg);
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U heeft de taakgesteld(5 februari2013) om middelen op te brengen door de verkoop van

gemeentelijkeeigendommen.Ditbestemmingsplandraagtbijaan de verdere

ontwikkelingsmogelijkhedenvan enkelegemeentelijkeeigendommen;

De GasUnievroeg tijdensde behandelingvan het bestemmingsplanVlijmenHerziening2013 om
rondom gasontvangstationseen aanduiding(vijftienmeter)op te nemen,waarbinnen gevoelige

objectennietgebouwd mogenworden. Gevoeligeobjectenzijn woningenen aanbouwen bij

woningen. In Drunen(Stationstraat/Spoorlaan) staat sindsjaar en dag zo'n gasontvangstation.

Binnen de contourrondom het gasontvangstationliggen de achtertuinenvan de percelen

Petuniastraat31, 33 en 35. Het bestaande gebruikbinnen de zone kan overigenszonder problemen

worden voortgezet.

Het gaat hierdus nogmaalsnietom een volledignieuw bestemmingsplanvoor Drunen. De bestemmingenin

hetgeldende bestemmingsplanblijvenintact, behalve voor de hiervoorgenoemdeonderdelen.In de
toelichtingvan hetontwerpbestemmingsplanis duidelijkte lezenwelke delen zijn gewijzigd. Er zijn geen

gewijzigderuimtelijkeomstandigheden.

Voorhetontwerpbestemmingsplanmet de toelichting,regels en verbeeldingwordt verwezennaar

htto://0797.RoPubliceer.nl.

Resultaatinzage ontwerp

Het ontwerp van hetbestemmingsplanlag terinzagevan 3 juli2014 tot en met 13 augustus 2014. Ook is het

plantoegezondenaan de relevanteoverheidinstanties,Er zijn achtzienswijzenontvangen.Zie voor de

zienswijzende Notazienswijzenbijdit voorstel.

Afweging

Het plan pastbinnen hetgeldende beleid van de gemeenteHeusden en dat van andererelevante

overheden. Daarnaast blijktuitde toelichtingvan het plan dathetgeen nadeligeeffecten heeft voor de

directe omgeving. De waardenen functies van de betrokkengronden wordennietbelemmerd.Zie hiervoor

de toelichtingvan het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplansluitaan op de uitgangspuntenvan het handboekbestemmingsplannenvan de

gemeente Heusden.Voorhet plan zijn dezelfdemodelregelsals voor de andere Heusdense

bestemmingsplannengebruikt.

Zienswijzen

Vooreen overzicht van de beantwoording van de zienswijzenverwijzenwij u naar de Notazienswijzen. Zie

ook de Notavan wijzigingen voor de aanpassingen van hetbestemmingsplannaar aanleidingvan de

zienswijzen.

Daarnaast zijn er ambtshalve enkele aanpassingen doorgevoerd.Voorde wijzigingen wordt verwezennaar

de Notavan wijzigingen.

Inzetvan Middelen

Er zijn geen financieleen/of personeleconsequentiesverbondenaan dit voorstel.

U bent in principe verplichtbijde vaststellingvan een bestemmingsplanook een exploitatieplanvast te

stellen.Er hoeft in dit gevalechtergeen exploitatieplante wordenvastgesteld. Er is namelijkgeen sprake

van een bestemmingsplanals bedoeld in de Wet ruimtelijkeordeningwaarvoorkostenverhaalmoetworden

gedekt.Ook hetstellenvan locatie-eisenof faseringseisenis voor dit bestemmingsplannietnoodzakelijk. Bij

de vaststellingvan hetbestemmingsplanmoet u dit explicietbesluiten.
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Risico'

Er zijn geen risico's verbondenaan dit voorstel.

Procedure

Vervolgstappen

Het bestemmingsplanwordt aangepastnaar aanleidingvan de voorgesteldewijzigingen.Uw raad

stelt hetbestemmingsplandan ook gewijzigdvast. De bekendmakingvan het besluittot vaststelling

van het ontwerpbestemmingsplanmoet geschieden binnen zes weken na de vaststelling.Omdat

voorgesteldwordt hetbestemmingsplangewijzigdvast te stellen, moet hetvastgestelde

bestemmingsplannogmaalsaan de provincie Noord-Brabantwordentoegezonden, zodatdeze kan

beoordelen of geen provinciale belangen wordengeschaad. Na publicatiewordt het

bestemmingsplanvoor een periodevan zes weken ter visiegelegd.In deze periodekan beroep

tegen hetbestemmingsplanworden ingesteld.bijde Raad van State.

Communicatie

Het bestemmingsplanwordt gepubliceerdin de Staatscourant,op de gemeentelijkeinformatiepaginain de

Scherper en op de gemeentelijkewebsite.Ook zal publicatievia elektronische weg plaats vindenop de

landelijkevoorzieningruimtelijkeplannen.nl.Daarnaast wordt het plantoegezondenaan belanghebbende

andere overheden.

Voorgenomen besluit

Wij stellenu voor bijgaandbesluitvast te stellen.

Het collegevan Heusden,

de secretaris, de burgemeester,

mr. J.T.A.J.van der Ven drs. J. Hamming
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De raad van Heusden in zijn openbarevergaderingvan 6 november2014;

gezien het voorstel van het college van 30 september2014;

gezien hetmemo naar aanleidingvande informatievergadering;

gelet op de beraadslaging;

besluit:

in te stemmenmet de beantwoording van de zienswijzen, zoalsvoorgesteldin de Notazienswijzen;

de ambtelijkewijzigingen zoalsopgenomenin de Nota van wijzigingen vastte stellen;

hetontwerpbestemmingsplan'Drunen Herziening2014'ast te stellen, met de daarbijbehorende

regels,toelichtingen verbeelding,vervat in hetdigitalegebiedsgerichtebesluitmet identificatie:

NL.IMRO.0797.BPdrunen-VG01;

geen exploitatieplanals bedoeld in artikel 6:12Wro vast te stellen;

de provincie Noord-Brabant te verzoeken om een spoedige behandelingen inhoudelijke reactie

binnen de wettelijketermijnop het vastgesteldebestemmingsplan.


