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Nota wijzigingen 

 
Behorende bij 
 
 
 

bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Heesbeen Herziening 2021’ 
 
 
 
Vastgesteld in de raadsvergadering van 10 mei 2021 
 
 
Inleiding  
Er zijn zienswijzen ingediend die enkele wijzigingen noodzakelijk maken. In de matrix op de volgende pagina staat op welke punten het bestemmingsplan 
wordt gewijzigd. 
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Nr. Planonderdeel Aanleiding Wijziging 

1. Toelichting Er is een zienswijze ingediend door het waterschap Aa en 

Maas. In hoofdstuk 4.5 van de toelichting is de invulling van 

de hemelwaterbergingsvoorziening onvoldoende 

onderbouwd. Verzocht wordt om inzichtelijk te maken op 

welke wijze de hemelwaterbergingsvoorziening vorm wordt 

gegeven. Er dient te worden beschreven hoeveel het verhard 

oppervlak zal toenemen. Om de waterbergvoorziening 

voldoende aannemelijk te maken dient dit planologisch 

geborgd te worden. 

Een aanvulling wordt gedaan in hoofdstuk 4.5 van de 

toelichting. Er wordt toegevoegd dat een 

regenwaterbergingsvoorziening van minimaal 60 mm (0,06 

m3), per toename van het aantal vierkante meter gerealiseerd 

dient te worden, die de extra afvoer van het nieuwe verharde 

oppervlak als het ware neutraliseert. Dit wordt planologisch 

geborgd door een voorwaardelijke verplichting op te nemen in 

de regels. Daarvoor wordt verwezen naar punt 3 van deze 

Nota.  

 

Ook komt er een toevoeging over de toename van het verhard 

oppervlak. De invulling van de waterbergingsvoorziening wordt 

aangedragen door de toekomstige eigenaar van de gronden. 

 

2. Toelichting Enkele zienswijzen gaven aanleiding om het 

bebouwingspercentage van 83% naar beneden bij te stellen 

naar 60%.  

 

De verkavelingsschets zoals afgebeeld in hoofdstuk 2.2 van de 

toelichting wordt aangepast. Het bebouwingspercentage van 

beide kavels wordt naar beneden bijgesteld zodat ze uitkomen 

tot een bebouwingspercentage van maximaal 60%. Er wordt 

een nieuwe afbeelding opgenomen die meer helderheid geeft.  

 

Kavel 1 krijgt de volgende afmetingen:  

Kavelgrootte: 1.535 m2 

Aandeel dat bebouwd mag worden is maximaal 60% 

 

Kavelt 2 krijgt de volgende afmetingen: 

Kavelgrootte: 1.691 m2 

Aandeel dat bebouwd mag worden is maximaal 60% 

 

De opgenomen afbeelding in de toelichting is een schets en is 

daarom niet juridisch leidend. Daarvoor wordt verwezen naar 

de verbeelding. Omdat het paarse vlak flexibel wordt bestemd, 

kan er te allen tijde nog geschoven worden met de 
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Nr. Planonderdeel Aanleiding Wijziging 

bouwvlakken in het vlak dat bestemd is als ‘bedrijven’. Het 

maximale bebouwingspercentage wordt teruggebracht naar 

60%. 

3. Regels Zie nr. 1.1: zienswijze waterschap Aa en Maas (ook 

behandeld in Nota zienswijzen). 

In de planregels wordt een voorwaardelijke verplichting 

opgenomen, waardoor de hemelwaterbergingsvoorziening 

planologisch wordt geborgd. 

 

4. Verbeelding Enkele zienswijzen gaven aanleiding om het 

bebouwingspercentage van 83% naar beneden bij te stellen 

naar 60%.  

 

Het opgenomen maximale bebouwingspercentage voor de 

bestemming ‘bedrijven’ wordt teruggebracht naar 60%.  

 

 

 


