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Onderwerp Bestemmingsplan'Donkhof II,

Haarsteeg'ortefeuilleh

ouder Dhr. dr. M.G.M.van der Poel

Datum raadsvergadering 12 juli2016

Samenvatting

Met dit voorstel leggen wij het bestemmingsplan'Donkhof II,Haarsteeg'ervaststellingaan u voor. Dit

bestemmingsplanmaaktde bouwvanhen vrijstaandegrondgebondenwoningmogelijk.

Aanleiding

Met dit bestemmingsplanwordt medewerkingverleendaan een verzoek van initiatiefnemersom de bouw
van een woningmogelijkte maken.

Feitelijkeinformatie

~Plan ebied

Het plangebiedligtin de kern Haarsteeg.Het bestaatuiteen perceeldat zich aan de doodlopendeweg
Donkhofbevindt. Het perceelligtachterde Haarsteegsestraat15/15a en grenstaan de Donkhoflocatie.Het

plangebiedis ongeveer20 meter breed en ruim 130 meter lang. De afbeeldinghierondergeeft de liggingvan
het plangebiedweer.
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Afbeeldingplangebied

Doel bestemmin s lan

Het doelvan dit bestemmingsplanis het mogelijkmakenvaneen grondgebondenvrijstaande woning.
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het bestemmingsplanmet de toelichting,regels en verbeeldingverwijzenwij u naar

htt ://0797.RoPubliceer.nl.

Resultaatinza e ontwer

Het ontwerp van hetbestemmingsplanlag ter inzagevan 31 maart 2016 tot en met 12 mei 2016. Ook is het

plantoegezondenaan de relevanteoverheidsinstanties. Er is een zienswijzeontvangen.

~Zienewizen

Vooreen overzicht van de beantwoording van de zienswijzenverwijzenwij u naar de Nota van zienswijzen..

Inzetvan middelen

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

De kostenvan het opstellen van het bestemmingsplankomenten lastevan initiatiefnemer.De
procedurekostenworden betaalddoor de heffingvan leges. Ter dekkingvande overigekostenen de
eventueleplanschadekosten is een anterieureovereenkomstafgeslotenmet initiatiefnemer.Daardoor

behoeftergeen exploitatieplante worden vastgesteld.

Risico'

Ditvoorstel heeft geen risico'.

Afweging

Het plan past binnen hetgeldende beleid van onzegemeenteen datvan andere relevante overheden.

Daarnaast blijktuitde toelichtingvan het plandat het geen nadeligeeffecten heeft voor de directeomgeving.

De waardenen functies van de betrokkengrondenwordennietbelemmerd.Wij verwijzenu hiervoor naar de
toelichtingvan het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplansluitaan op de uitgangspuntenvan het handboekbestemmingsplannenvande

gemeente Heusden.Voor het planzijn dezelfdemodelregelsals voor de andereHeusdense

bestemmingsplannengebruikt.

Procedure

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

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

gemeentelijkewebsite.Ook zal publicatievia elektronischeweg plaats vindenop de landelijkevoorziening

ruimtelijkeplannen.nl.Daarnaast wordt het plantoegezondenaan andere belanghebbendeoverheden.

Na publicatiewordt het bestemmingsplanvoor een periodevan zes weken tervisiegelegd.In deze periode

kan beroeptegen hetbestemmingsplanworden 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

Zaak:473616 2



Raadsvoorstel Vaststellingbestemmingsplan'Donkhof ll,Haarsteeg'e

raad van Heusden in zijn openbarevergaderingvan 12 juli2016;

gezien het voorstel van het college van 6 juni2016;

gelet op de beraadslaging;

besluit:

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

~ het ontwerpbestemmingsplan'Donkhof Il,Haarsteeg'ngewijzigd vastte stellen, met de daarbij

behorenderegels, toelichtingen verbeelding, vervatin het digitalegebiedsgerichtebesluitmet

identificatie: NL.IMRO.0797.DonkhofllHaarsteeg-VG01;

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

de griffier
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m . rs. E.J.. de Graaf
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