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Vaststelling bestemmingsplan Wanroijseweg 6A en Dennenmark 13.

Samenvatting
Voorliggend bestemmingsplan voorziet in het planologisch “repareren” van de bestemmingen op
de locaties Wanroijseweg 6A en Dennenmark 13 naar aanleiding van de uitspraak van de Raad
van State in het kader van het bestemmingsplan Buitengebied. Bij vestiging van het nietagrarische bedrijf (zand- en grindhandel, loon- en sloopbedrijf c.a.) op deze locaties is de
planologische regeling daarvan achterwege gebleven. Dit is naar voren gekomen bij plannen tot
uitbreiding van bebouwing in verband met de voorgenomen verplaatsing van (een groot deel van)
de activiteiten van het bedrijf van de Helfrichstraat naar de Wanroijseweg. Aanvankelijk wilde de
provincie hieraan geen medewerking verlenen, maar na de uitspraak van de Raad van State is
planologische inpassing mogelijk geworden.
Tegen het ontwerp-bestemmingsplan is uitsluitend van Waterschap Aa en Maas een zienswijze
ontvangen. Deze betreft de waterparagraaf in de toelichting van het bestemmingsplan. Met het
aanpassen op enkele onderdelen van de waterparagraaf wordt aan de wens van het waterschap
tegemoet gekomen.
Voorgesteld besluit :
De gemeenteraad besluit om:
1. het bestemmingsplan Wanroijseweg 6A en Dennenmark 13 gewijzigd vast te stellen;
2. geen exploitatieplan vast te stellen aangezien het kostenverhaal anderszins is geregeld.

Inleiding/probleemstelling:
In verband met een grondtransactie tussen de gemeente en Van Haandel met betrekking tot
gronden aan de Arendstraat is eind jaren 80 medewerking verleend aan bedrijfsvestigingen aan
respectievelijk Wanroijseweg 6A en Dennenmark 13. Deze vestigingen zijn op dat moment niet
vastgelegd in het bestemmingsplan Buitengebied.
Mede in het kader van de voorgenomen verplaatsing van (een groot deel van) de
bedrijfsactiviteiten van de Helfrichstraat naar de Wanroijseweg is een positieve bestemming
opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied 2005. Hieraan wilde de provincie echter geen
goedkeuring hechten. Beroep bij de Raad van State leverde een vernietiging op van het
provinciaal besluit. Op basis van deze beslissing van de Raad van State is onderhavig
bestemmingsplan opgesteld.
Dit bestemmingsplan heeft de voorgeschreven procedure doorlopen. Tegen het ontwerpbestemmingsplan is uitsluitend een zienswijze ingediend door het Waterschap.
Uw raad dient te beslissen omtrent de zienswijze en omtrent vaststelling van het
bestemmingsplan.
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Relatie met eerdere besluitvorming:
Bij memo van 22 februari 2010 is uw raad op de hoogte gesteld van de voorgeschiedenis en heeft
uw raad zich ervoor uitgesproken deze langlopende kwestie op te lossen en de
bestemmingsplanprocedure te doorlopen.
Beoogd resultaat:
Met het voorliggende bestemmingsplan wordt beoogd om een juist en passend planologisch
regime te regelen voor de locaties Wanroijseweg 6A en Dennenmark 13.
Keuzemogelijkheden:
Het eerdere standpunt van college en raad en de uitspraak van de Raad van State gaan richting
de stap om dit bestemmingsplan vast te stellen. Een keuze om het bestemmingsplan niet vast te
stellen blijft mogelijk.
In de toelichting dienen enkele wijzigingen te worden aangebracht in de waterparagraaf op grond
van de zienswijze van het Waterschap. Het niet tegemoetkomen aan de opmerkingen van het
Waterschap kan leiden tot een verdere (beroeps)procedure.
Argumenten:
De zienswijze van Waterschap Aa en Maas bevat de volgende opmerkingen:
1. in de waterpraragraaf wordt gesproken van een verhardingstoename van 2.500 m²; dit
moet 5.000 m² zijn.
2. Ten onrechte staat in de waterparagraaf dat er geen infiltratievoorzieningen behoeven te
worden getroffen .
3. In de waterparagraaf moet onderbouwd worden hoe aan de wateropgave invulling wordt
gegeven.
Aan de opmerkingen kan op de volgende wijze tegemoet worden gekomen. In de waterparagraaf
van de bestemmingsplantoelichting (blz 22 – 24) worden de volgende wijzigingen aangebracht.
1. In de tabel op blz 23 wordt onder toekomstige situatie Wanroijseweg het onverharde
terrein gewijzigd van 5.250 in 5.750.
2. In de derde regel van onder van blz 23 wordt 2.500 m² gewijzigd in 5.000 m².
3. De eerste alinea van blz 24 wordt geschrapt.
4. In de tweede alinea van blz 24 wordt vóór de laatste zin ingevoegd: Het is in principe niet
toegestaan om de watergang in te zetten voor waterberging, omdat het een
leggerwatergang betreft. Wanneer hier toch voor gekozen wordt, dient een vergunning te
worden aangevraagd en moet het waterschap besluiten of er van het beleid kan worden
afgeweken.
5. In de laatste zin van alinea 2 van blz 24 wordt na “overleg met” ingevoegd: en ontvangen
toestemming van.
6. In conclusie, 2e regel wordt 2.500 m² vervangen door 5.000 m².
7. De tweede zin van de conclusie wordt vervangen door: Er zal in totaal 244 m³ aan berging
moeten worden gerealiseerd op beide percelen. Dit zal gebeuren in de vorm van vijvers
met een noodoverloop naar het oppervlaktewater of een verbreding van de watergang, als
het waterschap daartoe toestemming geeft.
Het Waterschap kan instemmen met deze wijzigingen.
Financiële gevolgen en dekking:
De kosten van aanleg en exploitatie komen voor rekening van het bedrijf. De kosten van de
bestemmingsplanprocedure komen voor rekening van de gemeente. Deze komen ten laste van de
post kosten stedenbouwkundige.
Risico’s:
Niet van toepassing. Slechts belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in
staat waren om tijdig een zienswijze in te dienen, kunnen beroep aantekenen tegen het besluit.
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Communicatie:
Uw besluit zal worden gecommuniceerd in de regionale weekbladen en in de Staatscourant. Het
vaststellingsbesluit en bestemmingsplan worden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl
geplaatst.
Uitvoering en Evaluatie:
Niet van toepassing.
Voorstel:
1. het bestemmingsplan Wanroijseweg 6A en Dennenmark 13 gewijzigd vast te stellen;
2. geen exploitatieplan vast te stellen aangezien het kostenverhaal anderszins is geregeld.
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Bijlagen ter inzage:
- bestemmingsplan Wanroijseweg 6A en Dennenmark 13
- zienswijze Waterschap Aa en Maas.
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
- raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan.
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