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A'aads

voorstel

Inleiding

Met dit voorstel leggen wij hetontwerpbestemmingsplan'HeusdenBuitengebiedReparatieplandeelA'an u

voor tervaststelling.

Er is daarbij sprake van afwijkingen van de gebruikelijkebestemmingsplanprocedureen de gebruikelijke

vorm. De wetvereist bijeen reparatieplan namelijknietdater eerst een ontwerp ter inzagewordt gelegd.

Verder is vanwege het beperkteaantal en omvangvande wijzigingen gekozenvoor de opzetvan een 'Staat

van wijzigingen'p het eerdervastgesteldbestemmingsplan. Deze werkwijzeis nietongebruikelijk in dit

soort gevallen. Ten slotteis hetde bedoelingom na de vaststellingvan hettweededeelvan het

reparatieplan (deel B, zie hierna) een geconsolideerdeversie vastte stellenwaarinde wijzigingen worden

geintegreerdmet het in 2012 vastgesteldebestemmingsplan.

Feitelijkeinformatie

Plangebied

Het plangebiedbetreft, voor zover hetom de herzieningvan planregelsgaat, het buitengebiedvan de

gemeente Heusden.De herzieningvan de verbeeldingbetrefteen agrarischperceelaan de Zeedijk.

Doelbestemmingsplan

Het plan heeft tot doelom de uitspraak vande Raad van Statevan 22 oktober2014, inzakede beroepen

tegen hetbestemmingsplan, grotendeelste verwerken.De wijzigingen die voortvloeien uitbovengenoemde

uitspraak, ziet u in de Staatvan wijzigingen.

Afweging

Aangezienhetplaneen verwerkingbetreftvan een vonnisvan de Raad van Stateis de afwegingsruimte

beperkt. Ditgaat in iets mindere mate op voor de bestemmingvan het perceelaan de Voordijk 69 waarvoor

de Raad van Stateexplicietvroeg om een nadere afweging.In de Staatvan wijzigingen wordt nader

toegelichtwaaromis gekozenvoor een aanpassing van de aanduidingvan de bedrijfsactiviteitenter plaatse.

Het planbevat voor 3 percelennog geen nieuwebestemming.Het betreftde percelen:

~ Elshoutsestraat3 in Elshout;

~ Zeedijk2 in Elshout;

~ Giersbergen 19 in Drunen.

Om uiteenlopenderedenen is in overlegmet de betrokkenappellantengekozenvoor het opschortenvan de

vaststellingvan een nieuwebestemmingsregeling.De nieuwebestemmingsregelingvoor deze percelen

staat gepland voor uw vergaderingvan 12 mei aanstaande.De termijn die de Raad van Stategeeft voor

planherziening(26 weken)wordt daardoor met 3 weken overschreden.Dit is echtereen termijn van orde en

geen fataletermijn.Omdatvoor deze percelende ruimtelijkeonderbouwingnog nietgeheel was afgerond
en/of besprokenmet de provincie, is de keuzegemaaktdeze onderdelen nog niette verwerken in dit plan.

Inzetvan Middelen

Er zijn geen financieleen/of personeleconsequentiesverbondenaan dit voorstel.

Er hoeft geen exploitatieplante wordenvastgesteld. Er is geen sprake van een bouwplanals bedoeld in de

Wet ruimtelijkeordeningwaarvoorkostenverhaalmoetwordengedekt.Ook het stellenvan locatie-eisenof

faseringseisenis voor dit bestemmingsplannietnoodzakelijk. Bij de vaststellingvan het bestemmingsplan

moet dit explicietdoor u worden besloten.
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A'isico'

Er zijn geen risico's verbondenaan dit voorstel.

Procedure

Vervolgstappen

Het bestemmingsplanwordt aangepastnaar aanleidingvande voorgesteldewijzigingen.Uw raad stelt het

bestemmingsplandan ook gewijzigdvast.De bekendmakingvan het besluittot vaststellingvan het

ontwerpbestemmingsplanmoet geschieden binnen zes weken na de vaststelling.Omdatvoorgesteldwordt

het bestemmingsplangewijzigdvastte stellen, moet hetvastgesteldebestemmingsplannogmaalsaan de

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

wordengeschaad. Na publicatiewordt hetbestemmingsplanvoor een periodevan zes weken tervisie

gelegd.In deze periodekan beroep tegen hetbestemmingsplanworden ingesteld.

Communicatie

Het bestemmingsplanwordt gepubliceerdin de Staatscourant,op de gemeentelijkeinformatiepaginain De

Scherper en op de gemeentelijkewebsite. Ook zal publicatievia elektronischeweg plaats vindenop de

landelijkevoorzieningruimtelijkeplannen.nl.Daarnaast wordt het plan toegezondenaan belanghebbende

andereoverheden.

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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A'e

raad van Heusden in zijn openbarevergaderingvan 31 maart 2015;

gezien hetvoorstel van hetcollegevan24 februari2015;

gezien het memo naar aanleidingvan de informatievergadering;

gelet op de beraadslaging;

besluit:

~ het bestemmingsplan'HeusdenBuitengebiedReparatieplandeelA'astte stellen,met de daarbij

behorenderegels,toelichtingen verbeelding, vervatin hetdigitalegebiedsgerichtebesluitmet

identificatie: NL.IMRO.0797.RPHBGA-VG01;
~ geen exploitatieplanals bedoeld in artikel 6:12Wet ruimtelijkeordeningvastte stellen.


