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Samenvatting 

Met dit voorstel leggen wij het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Heesbeen Herziening 2021’ ter 

vaststelling aan u voor. 

 

Dit bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van twee bedrijfsgebouwen.  

 

Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn twaalf zienswijzen ingediend, waaronder één van het 

waterschap. Eén zienswijze is buiten de termijn ingediend, maar is toch meegenomen in de 

beantwoording. Naar aanleiding van de zienswijzen zijn er enkele wijzigingen aangebracht in het 

bestemmingsplan. Ook is er een ambtelijke wijziging doorgevoerd naar aanleiding van een reactie van 

waterschap Aa en Maas.  

 

Aanleiding 

Het ontwerp van het bestemmingsplan, onder de naam ‘Bedrijventerrein Heesbeen Herziening 2021’, 

lag eerder ter inzage en kan nu door u gewijzigd worden vastgesteld. 

 

Feitelijke informatie 

 

Plangebied 

Het plangebied ligt in Heesbeen en wordt globaal begrensd door de Industrieweg in het noorden, de 

Voorstraat in het oosten en de Heesbeenseweg in het westen. Het perceel heeft de kadastrale 

aanduiding sectie F, nummer 933. 
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Doel bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan dient ertoe om de bouw van twee bedrijfsgebouwen mogelijk te maken. Op 

basis van het geldende bestemmingsplan ‘Uitbreidingsplan Heesbeen’, is dat nu ook al deels mogelijk, 

maar qua bouwhoogte en ontsluiting roept de huidige bestemmingsregeling bezwaren op bij 

omwonenden. Het voorliggende bestemmingsplan sluit beter aan bij de omgeving en wensen van 

bewoners van de Voorstraat. De bouwhoogtes zijn in de bouwregels verlaagd en er is meer aandacht 

voor groen en waterberging op het perceel. Ook de ontsluiting van de kavel verloopt niet meer via de 

Voorstraat.  

 

Voor het (ontwerp)bestemmingsplan met de toelichting, regels en verbeelding verwijzen wij u naar de 

website ruimtelijkeplannen.nl. 

 

Resultaat inzage ontwerp 

Het ontwerp van het bestemmingsplan lag ter inzage van 23 september 2021 tot en met 3 november 

2021. Ook is het plan toegezonden aan de relevante overheidsinstanties. Er zijn twaalf zienswijzen 

ingediend.  

 

Zienswijzen 

Voor de beantwoording van de zienswijzen verwijzen wij u naar de Nota zienswijzen. Vanwege de 

zienswijzen zijn enkele aanpassingen gedaan. Er is een aanpassing gedaan in de waterparagraaf van 

de toelichting. Ook is er een voorwaardelijke verplichting in de regels toegevoegd om de 

hemelwaterbergingsvoorziening juridisch te borgen. Het maximale bebouwingspercentage van de 

bestemming ‘bedrijven’ is naar beneden bijgesteld naar 60%. Voor deze aanpassingen wordt 

verwezen naar de Nota wijzigingen.  

 

Inzet van middelen 

De kosten van het opstellen van het bestemmingsplan komen ten laste van het reguliere budget voor 

actualisatie van bestemmingsplannen. 

 

Exploitatie 

Tegelijkertijd met de vaststelling van een bestemmingsplan moet in beginsel een exploitatieplan op 

grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening worden vastgesteld. Op basis van het 

exploitatieplan kunnen (plan)kosten worden verhaald. Een exploitatieplan hoeft niet opgesteld te 

worden als het kostenverhaal 'anderszins is verzekerd', door bijvoorbeeld anterieure overeenkomsten 

of als de gemeente eigenaar is van de gronden. Het voorliggende bestemmingsplan maakt de 

ontwikkeling van twee bedrijfspercelen mogelijk. De gronden binnen het plangebied zijn eigendom van 

de gemeente en worden als bedrijfskavels verkocht. Het kostenverhaal is daarmee verzekerd. Er hoeft 

dan ook geen exploitatieplan te worden vastgesteld. Concluderend kan worden gesteld dat het 

vaststellen van een exploitatieplan niet nodig is en het plan economisch uitvoerbaar is. Bij de 

vaststelling van het bestemmingsplan moet u dit wel expliciet besluiten. 

 

Risico's 

Er kunnen op basis van het geldende bestemmingsplan ook twee bedrijfskavels worden uitgegeven. 

In dat opzicht is er dus geen financieel risico wanneer dit nieuwe bestemmingsplan niet in werking 

mocht treden. Ook anderszins heeft het plan geen risico’s. 

 

Afweging 

Het plan past binnen het geldende beleid van onze gemeente en dat van andere relevante overheden. 

Daarnaast blijkt uit de toelichting van het plan dat het geen nadelige effecten heeft voor de directe 

omgeving. De waarden en functies van de betrokken gronden worden niet aangetast. 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0797.BPbedrijven10-ON01
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Het bestemmingsplan sluit aan op de uitgangspunten van het handboek bestemmingsplannen van de 

gemeente. Voor het plan zijn dezelfde modelregels als voor de andere Heusdense 

bestemmingsplannen gebruikt. 

 

Procedure / vervolgstappen 

Binnen zes weken na de vaststelling moet dit besluit bekend worden gemaakt. Na publicatie wordt het 

bestemmingsplan voor een periode van zes weken ter visie gelegd. In deze periode kan beroep tegen 

het bestemmingsplan worden ingesteld.  

 

Als u volgens dit voorstel besluit, wordt dit gepubliceerd in het Gemeenteblad, op de gemeentelijke 

informatiepagina in het Weekblad Heusden en op de gemeentelijke website. Ook wordt het plan 

beschikbaar gesteld op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. 

 

Voorgenomen  besluit 

Het voorstel is om bijgaand besluit vast te stellen. 

 
 
Het college van Heusden, 

de secretaris, 
de burgemeester, 

  

mr. H.J.M. Timmermans drs. W. van Hees 

 
 
Bijlagen: 

 Nota zienswijzen 

 Nota wijzigingen 
 
  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0797.BPbedrijven10-VG01
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De raad van Heusden in zijn openbare vergadering van 10 mei 2022; 

 

gezien het voorstel van het college van 29 maart 2022; 

 

gelet op artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening; 

gelet op de beraadslaging; 

b e s l u i t : 

 in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan, 

zoals voorgesteld in de betreffende Nota zienswijzen; 

 de wijzigingen zoals opgenomen in de Nota wijzigingen vast te stellen; 

 het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Heesbeen Herziening 2021’ gewijzigd vast te stellen, 

met de daarbij behorende regels, toelichting en verbeelding, vervat in het digitale 

gebiedsgerichte besluit met identificatie: NL.IMRO.0797.BPbedrijven10-VG01; 

 geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6:12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. 

 

 

 

de griffier, de voorzitter, 

 

 

 

 

 

drs. F.E.H.M. Backerra 

 

drs. W. van Hees 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


