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Datum raadsvergadering 2 juli 2019

Samenvatting
Met dit voorstel leggenwij het ontwerpbestemmingsplan'Parapluplanwoningaantallen'ter vaststellingaan u
voor.
Oemogelijkheidom woningente realiserenwordt planologischgeregelddoor eenwoonbestemmingmet
bouwvlak.Binnendezemogelijkheidmoethet toegestaneaantalwoningenworden gereguleerd.Oe meeste
actualiseringsplannenbinnenonze gemeentebevattenhiervooreen regeling,maar bij een aantal plannen
ontbreektdeze.Om deze regelingoveral toepasselijkte krijgen is dit bestemmingsplanopgesteld.

Feitelijkeinformatie

Plangebied
Het plangebiedwordt gevormddoor delenvan meerderekernenvan de gemeente, te weten de kernen
Orunen, Herpt, Vlijmenen Elshout. Hetplangebiedomvat:

· het plangebiedvan het bestemmingsplan'Herpt';
· het plangebiedvan het bestemmingsplan'Orunenherziening2014', met uitzonderingvan de locaties

waarvoorlater een bestemmingsplanis vastgestelden waarin voor de betreffendebestemming(en)
een regelingover het toegestaneaantalwoningenis opgenomen;

· het plangebiedvan het bestemmingsplan'OiscountsupermarktTinie de Munnikstraat';
· het plangebiedvan het bestemmingsplan'BedrijventerreinNassaulaan';
· het plangebiedvan het bestemmingsplan'BedrijventerreinMeeuwaert'.

Afbeeldingplangebied
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Doel bestemmingsplan
Het plan biedteen regelingvoor het ter plaatsetoegestaneaantalwoningen.Een dergelijkeregeling is in
andereactualiseringsplannenbinnende gemeenteal opgenomen.Het plan draagt bij aan de gewenste
eenduidigheidin de planologischeregelsen zorgt ervoor,dat de gemeentede volledigeregie kan hebben
overde invullingvan het woonprogramma.Ongewenstesituaties in relatie tot gemaakteregionale
woningafspraken,de vastgesteldewoningbouwprogrammeringen de uitgangspuntenvan de gemeentelijke
Woonvisiekunnenhierdoorwordenvoorkomen.

Voor het bestemmingsplanmet de toelichting,regelsen verbeeldingverwijzenwij u naar de websites
0797.ropubliceeren ruimtelijkeplannen.nl.

Resultaatinzageontwerp
Het ontwerpvan het bestemmingsplanheeft ter inzagegelegenvan 14 maart 2019 tot en met 24 apri12019.
Ook is het plan toegezondenaan de relevanteoverheidsinstanties.Er is een zienswijzeontvangen.Voor de
zienswijzeen de beantwoordingdaarvanwordt verwezennaarde Nota zienswijzenbij dit voorstel.De
zienswijzeheeft geleid tot een kleineaanpassingvan het bestemmingsplan:een aanvullingvan het begrip
'bestaandaantalwoningen'.

Inzet van middelen
De kostenvan het opstellenvan het bestemmingsplankomenten laste van het regulierebudgetvoor de
actualisatievan bestemmingsplannen.

Er hoeft geenexploitatieplante wordenvastgesteld.Er is namelijkgeen sprake van een bouwplanals
bedoeld in deWet ruimtelijkeordeningwaarvoorkostenverhaalmoetwordengedekt.Ook het stellenvan
locatie-eisenof faseringseisenis voor dit bestemmingsplanniet noodzakelijk.Bij de vaststellingvan het
bestemmingsplanmoet u dit wel explicietbesluiten.

Risico's
Dit voorstel kent geen risico's.

Afweging
Een paraplu(bestemmings)planis een partieleherzieningvan meerderebestemmingsplannen.Op een of
meerdereaspectenwordendiversebestemmingsplannenmeteen parapluplanaangepastof aangevuld,
voor het overigeblijvende desbetreffendebestemmingsplannenvan kracht.Het bestemmingsplan
'Parapluplanwoningaantallen'doet dit op het aspectwoningaantallen:een regelingwordt toegevoegdom
het toegestaneaantalwoningenbinnende bestaandebebouwingsmogelijkhedente begrenzen.Er worden
dus geen bouwvlakkentoegevoegd,verwijderdof vergroot,of anderszinsaanpassingenin de verbeeldingen
van geldendebestemmingsplannendoorgevoerd.Het bestemmingsplan'Parapluplanwoningaantallen'
voorzietslechts in een regelingvoor locatieswaar op grond van het geldendebestemmingsplanwoning(en)
mogelijkzijn. Het aantalwoningenmag volgensdeze regelingniet meer bedragendan het bestaandeaantal,
De regeling is al in meerderebestemmingsplannenbinnenonzegemeenteopgenomen.Via het
voorliggendebestemmingsplangaat deze zelfde regelinggeldenvoor de bestemmingsplannenwaarin deze
nu nog ontbreekt.

ProcedureI vervolgstappen
Binnenzesweken na de vaststellingmoetdit besluit bekendwordengemaakt.Na publicatiewordt het
bestemmingsplanvoor een periodevan zes weken ter visie gelegd. In deze periode kan beroeptegen het
bestemmingsplanwordeningesteld.
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Het besluitwordt gepubliceerdin de Staatscourant,in het Gemeenteblad,op de gemeentelijke
informatiepaginain hetWeekbladDrunenlVlijmenen op de gemeentelijkewebsite.Ookwordt het plan
beschikbaargesteldop de landelijkewebsitewww.ruimtelijkeplannen.nl.Daarnaastwordt het plan
toegezondenaan belanghebbendeandereoverheden.

Voorgenomenbesluit
Wij stellen u voor bijgaandbesluitvast te stelien.

Het coliege van Heusden,
de secretaris, de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans drs. W. van Hees
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De raad van Heusden in zijn openbarevergaderingvan 2 juli 2019;

gezienhet voorstelvan het coliegevan 7 mei 2019;

gelet opWet ruimtelijkeordening;

gelet op de beraadslaging;

besluit:
· in te stemmenmet de beantwoordingvan de zienswijzen,zoals voorgesteld in de Nota zienswijzen;
· het bestemmingsplan'Parapluplanwoningaantalien'vast te stelien,met de daarbij behorende

regels, toelichtingen verbeelding,vervat in het digitalegebiedsgerichtebesluitmet identificatie:
NL.lMRO.0797.BPwoningaantal-VG01;

· geen exploitatieplanals bedoeld in artikel6:12 Wet ruimtelijkeordeningvast te stelien.

de voorzitter, -
-- .:----

drs. W. van Hees


