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Inleiding

Met dit voorstel leggen wij het ontwerp van het bestemmingsplan'DonkhofHaarsteeg'anu voor ter

vaststelling.

Feitelijkeinformatie

Plangebied

Het plangebiedbestaatuiteen aantal percelenaan de doodlopendeweg Donkhofin Haarsteeg.De percelen

liggen in hetverlengdevan de appartementenvanWoonvesteaan de Donkhofen naasteen aantal

vrijstaande woningen. De locatievalt onder het geldende bestemmingsplan'BuitengebiedHeusden'. De

locatiewas met een wijzigingsbevoegdheidin hetontwerpbestemmingsplan'Haarsteeg'pgenomen,maar

is bijde vaststellingvan datbestemmingsplandaaruit gehaald.

Doelbestemmingsplan

De locatieDonkhofis al langeretijdin beeld als (inbreidings)locatievoor woningbouw.De bedoelingis om er

maximaal16 grondgebondenwoningente bouwen.Ditkan niet op basisvan het geldende

bestemmingsplan. In hetontwerpbestemmingsplan'Haarsteeg'asvoor deze locatie een

wijzigingsbevoegdheidopgenomen.Omdatde ontwikkelingensnellergingen dan voorzien, is de locatiemet

de wijzigingsbevoegdheidbijde vaststellingalsnog uit het bestemmingsplan'Haarsteeg'ehaalden is dit

bestemmingsplan'Donkhof Haarsteeg'fzonderlijkopgesteld.

Voor het bestemmingsplanmet de toelichting,regels en verbeeldingverwijzenwij u naar

htto://0797.RoPubliceer.nl.

Resultaatinzage ontwerp

Het ontwerp van het bestemmingsplanlag van 6 maart 2015 tot en met 16 april 2015 ter inzage. Ook is het

plantoegezondenaan de relevanteoverheidinstanties. Er zijn 7 zienswijzenontvangen.
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Het bestemmingsplanpastbinnen de geldende beleidskadersvan de gemeente Heusden en dat van andere

relevanteoverheden. Er is sprake van een verdereverdichting van hetbestaand stedelijkgebied,waardoor

geen inbreukop het landelijkgebied hoeft plaats te vinden. Het plan voldoetaan de laddervoor duurzame

verstedelijking.

Meer informatie hieroverleestu in de toelichtingvan het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplansluit aan op de uitgangspuntenvan het handboekbestemmingsplannenvan de

gemeente Heusden.Voorhet plan zijn dezelfdemodelregelsals voor de andere Heusdense

bestemmingsplannengebruikt.

2ienswijzen

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

Het bestemmingsplanwordt hierdooraangepast. Daarnaast zijn er ambtshalve enkele aanpassingen

doorgevoerd.Voorde wijzigingen wordtverwezennaar de Notavan wijzigingen.

Inzetvan Middelen

De kosten van dit bestemmingsplankomenvoor rekeningvan de gemeente.Ze wordengedekt door de

verkoopopbrengst die met de gronden kan wordengerealiseerd.

U bent verplichtbijde vaststellingvan een bestemmingsplanook een exploitatieplanvastte stellen. Deze

verplichtingis nietvan toepassingals er geen sprake is van verhaalbarekosten. Omdatde gemeente
eigenaar is van alle grondenen bouwgrondverkoopt,komenalle kostenvoor het bouw-en woonrijpmaken

(maarook eventueleplanschadetegemoetkomingen)voor rekeningvan de gemeente.Er is dusgeen sprake

van verhaalbarekosten.Daarom is het nietnoodzakelijkeen exploitatieplanvast te stellen. Bij de vaststelling

van het bestemmingsplanmoet dit explicietdoor u worden besloten.

Risico'

Er zijn geen risico's verbondenaan dit voorstel.

Procedure

Vervolgstappen

Het ontwerpbestemmingsplanwordtaangepastnaar aanleidingvan de voorgesteldewijzigingen.Uw raad

stelt het bestemmingsplandan ook gewijzigdvast. De bekendmakingvan het besluittot vaststellingvan het

bestemmingsplanmoet geschieden binnen zes weken na de vaststelling.Omdatvoorgesteldwordt het

bestemmingsplangewijzigdvastte stellen, moet het vastgesteldebestemmingsplannogmaalsaan de

provincie Noord-Brabant wordentoegezonden, zodatdeze kan beoordelen of geen provincialebelangen

wordengeschaad. Na publicatiewordt het bestemmingsplanvoor een periodevan zes weken tervisie

gelegd.In deze periodekan beroep tegen hetbestemmingsplanworden ingesteld.

Op dit bestemmingsplanis afdeling 2 van hoofdstuk1 van de Crisis-en Herstelwetvan toepassing.Dit

betekentdatde beroepsgrondenin een eventueelberoepschrift moeten zijn opgenomenen deze na afloop

van de beroepstermijnnietmeer kunnenwordenaangevuld.De Afdeling bestuursrechtspraakvan de Raad

van Statemoet dan in dit gevalbinnen 6 maandenna afloop van de beroepstermijnuitspraak doen.

Communicatie

Het bestemmingsplanwordt gepubliceerdin de Staatscourant,op de gemeentelijkeinformatiepaginain de

Scherper en op de gemeentelijkewebsite. Ook zal publicatievia elektronischeweg plaatsvindenop de
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voorzieningruimtelijkeplannen.nl.Daarnaast wordt het plan toegezondenaan belanghebbende

andereoverheden.

Voorgenomenbesluit

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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raad van Heusden in zijn openbarevergaderingvan 7 juli2015;

gezien hetvoorstel van het college van 26 mei2015;

gelet op de beraadslaging;

besluit:

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

~ de ambtelijkewijzigingen zoalsopgenomenin de Nota van wijzigingen vastte stellen;

~ het bestemmingsplan'DonkhofHaarsteeg'ldusgewijzigdvastte stellen, met de daarbijbehorende

regels,toelichtingen verbeelding, vervatin het digitalegebiedsgerichtebesluitmet identificatie:

NL.IMRO.0797.DonkhofHaarsteeg-VG01;

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

de voorzitter,

mw. drs.C.G.W.M.Selman




