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Raadsvoorstel 

 
Registratienr: CONCEPT 
 
Agendapunt:  
 
 
Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Centrum 's-Heerenberg e.o."    
 
Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Wissink 
 
 
Samenvatting:  
Vanaf 22 augustus 2013 heeft het ontwerp bestemmingsplan ‘Centrum ’s-Heerenberg e.o.’ 
gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens de periode van de terinzagelegging zijn 12 
zienswijzen ingediend. Het gemeentelijk standpunt op deze zienswijzen is neergelegd in de  
bijgevoegd zienswijzennotitie. De raad wordt geadviseerd om, met inachtneming van het 
zienswijzenverslag en de voorgestelde ambtelijke wijzigingen, het bestemmingsplan op onderdelen 
gewijzigd vast te stellen. 
 
Aanleiding:  
In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is de verplichting opgenomen om bestemmingsplannen elke 
10 jaar te herzien. Uw raad heeft hiertoe op 24 april 2008 een actualisatieprogramma voor 
bestemmingsplannen vastgesteld. Het bestemmingsplan voor het centrum van ’s-Heerenberg staat 
als laatste op de planning omdat op deze manier de ontwikkeling in het kader van het Masterplan 
kunnen worden meegenomen.  
 
De bestemmingsplannen voor het centrum van ’s-Heerenberg zijn jaren geleden opgesteld en zijn 
daardoor sterk verouderd. Het is gewenst om het kaartbeeld weer kloppend te maken met de 
feitelijke situatie en de regels aan te passen aan de huidige inzichten van rijk, provincie en 
gemeente. Daarnaast zijn de bestemmingsplannen door vele (partiële) herzieningen grotendeels 
uiteengevallen, waardoor de samenhang van die plannen niet altijd meer goed kan worden 
overzien. Ook de reeds uitgevoerde herontwikkelingen in het kader van het Masterplan leiden ertoe 
dat de bestemmingsplannen dienen te worden geactualiseerd. Bestemmingsplannen die hiermee 
vernieuwd worden zijn onder andere het bestemmingsplan Kom ’s-Heerenberg uit 1960 en 1985.  
 
Hoofdzakelijk consoliderend 
Het onderhavige bestemmingsplan is hoofdzakelijk consoliderend van aard, dat wil zeggen dat het 
in beginsel is gericht op het regelen van de bestaande functies in het plangebied. Daarbij is 
rekening gehouden met wijzigingen die zijn opgetreden sinds het van rechtskracht worden 
van de diverse plannen. Als algemeen uitgangspunt bij de opstelling van dit plan geldt dat de 
huidige juridische status van de gronden met name bepalend zijn geweest voor de 
functietoekenning in het bestemmingsplan. 
 
Ontwikkelingen 
Voorliggend bestemmingsplan neemt in zeer beperkte mate nieuwe ontwikkelingen mee. Het 
betreft de volgende (ondergeschikte) ontwikkelingen: 
- De uitbreiding van ijssalon Marcellaio 
- De uitbreiding van Café de Peer 
- De herontwikkeling langs de Stadswal  
    
Situatie/ probleem: 
Op 13 augustus 2013 heeft het college van de gemeente Montferland met het ontwerp 
bestemmingsplan ‘Centrum ’s-Heerenberg e.o.’ ingestemd en heeft het bestemmingsplan 
vervolgens vanaf 22 augustus 2013 voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens de 
termijn van ter inzagelegging is een ieder de gelegenheid geboden om zienswijzen omtrent het 
ontwerpplan aan de raad kenbaar te maken. In totaal zijn er 12 zienswijzen ingediend. Eén 
zienswijze is te laat toegestuurd en daarmee niet ontvankelijk.  
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De ingekomen zienswijzen en het gemeentelijk standpunt daarop zijn verwerkt in de bijgevoegde 
zienswijzennotitie, welke als bijlage zal worden toegevoegd aan het bestemmingsplan. Naar 
aanleiding van de ingediende zienswijzen wordt voorgesteld enkele wijzigingen door te voeren. 
   
Daarnaast wordt ambtshalve voorgesteld een aantal ondergeschikte wijzigingen aan te brengen, 
voor een volledige opsomming wordt verwezen naar de bijgevoegde notitie ambtshalve 
aanpassingen, welke ook als bijlage zal worden toegevoegd aan het bestemmingsplan. In het 
onderstaande wordt in hoofdlijnen ingegaan op de voorgestelde wijzigingen op het ontwerpplan 
naar aanleiding van de zienswijzen en de ambtelijke wijzigingen. 
 
Wijziging van het ontwerpplan naar aanleiding van ingediende zienswijzen: 
 
Verbeelding en regels 
• Ten aanzien van het pand aan het Stadsplein 1, 2, 3 en 4 wordt het bouwvlak daar waar 

sprake is van een woonfunctie op de eerste verdieping en hoger, vergroot zodat deze aansluit 
bij de bestaande omvang van het gebouw; 

• De bebouwing en parkeerplaatsen achter de winkel van Primera en slijterij Bosch zullen 
conform de werkelijkheid worden bestemd; 

• De bestemming van de trafo-ruimte gelegen achter Stadsplein 1 wordt aangepast zodat de 
bestaande situatie wordt vastgelegd. Voor het overige wordt het terrein achter dit pand 
bestemd conform de bestaande situatie. Er zal een wijzigingsbevoegdheid worden opgenomen 
ten behoeve van de uitbreiding van deze winkels.  

• Ten aanzien van het pand aan de Klinkerstraat 36 en 38 zal het bestemmingsplan op het 
volgende punt worden aangepast: de goot- en nokhoogte worden aangepast zodat de in 
2007/2008 vergunde situatie planologisch wordt vastgelegd, voor details wordt verwezen naar 
het zienswijzenverslag. Dit geldt ook voor de opslag op de eerste verdieping.  

• Ter hoogte van de Plantsoensingel Zuid 12, 14, 16 en 18 blijven wij van mening dat de 
bestemming Verkeer - Verblijfsgebied de bestemming is die het meest recht doet aan de 
bestaande feitelijke situatie en gebruik. Na overleg met belanghebbenden wordt voorgesteld de 
bestemming “Verkeer - Verblijfsgebied” met 2 meter uit te breiden in westelijke richting.  

• De begrenzing van de verbeelding van het bestemmingsplan wordt aangepast voor de locatie 
op de hoek Oudste Poortstraat – Klinkerstraat, zodat de ‘Lidl-locatie’ niet langer is opgenomen 
in dit bestemmingsplan. Reden daarvoor is dat het geldende bestemmingsplan uit 2009 nog 
recent en adequaat genoeg is.  

 
Voor een volledig overzicht van de ingediende zienswijzen en de gemeentelijke reactie daarop, 
wordt verwezen naar het bijgevoegde zienswijzenverslag.  
 
Ambtshalve wijzigingen: 
Daarnaast stellen wij voor een aantal ambtelijke wijzigingen door te voeren. De belangrijkste 
hebben betrekking op: 
• De definitie van “bed & breakfast” ontbreekt, deze dient alsnog opgenomen te worden omdat 

nu soms onduidelijk is wat hieronder verstaan dient te worden; 
• De begrippen “bedrijf aan huis” en “horeca” zijn aangepast aan de laatste definities zoals 

gehanteerd in ons afwijkingenbeleid; 
• In de regels en de verbeelding zijn wat schrijf- en tekenfouten gerepareerd.  
 
Voor een volledig overzicht van de ambtshalve wijzigingen wordt verwezen naar de “Notitie 
Ambtshalve Aanpassingen ontwerpbestemmingsplan Centrum ’s-Heerenberg e.o.”.  
   
Oplossing:  
In het kader van de planologische procedure dient het ontwerp bestemmingsplan door de 
gemeenteraad, inclusief de voorgestelde wijzigingen, gewijzigd te worden vastgesteld.  
    
Communicatieparagraaf: 
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan zal worden gepubliceerd in het Montferland 
Nieuws, de Staatscourant en op www.montferland.info.  
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Financiële consequenties: 
De kosten voor het opstellen van dit bestemmingsplannen is opgevangen binnen het hiervoor 
beschikbaar gestelde budget op de kostenplaats bestemmingsplannen.  
  
Advies:  
 
Wij stellen u voor: 
1. in te stemmen met de “Zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan Centrum ’s-Heerenberg 

e.o.” en de daarin voorgestelde wijzigingen in het plan door te voeren; 
2. in te stemmen met de “Notitie Ambtshalve Aanpassingen ontwerpbestemmingsplan Centrum 

’s-Heerenberg e.o.” en de daarin voorgestelde wijzigingen in het plan door te voeren; 
3. het bestemmingsplan “Centrum ’s-Heerenberg e.o.”, bestaande uit de geometrisch bepaalde 

planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1955.bpsgshbcntcentrshb-on01 met de 
bijbehorende bestanden, dienovereenkomstig gewijzigd vast te stellen; 

4. geen exploitatieplan vast te stellen. 
 
 
Didam, 30 januari 2014 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland, 
 
De secretaris,    De burgemeester, 
T.M.J.M. Evers    C.C. Leppink-Schuitema 
 
 
Bijlagen: 

- Ontwerp bestemmingsplan Centrum ’s-Heerenberg e.o. met bijlage; 
- Zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan Centrum ’s-Heerenberg e.o.; 
- Notitie Ambtshalve Aanpassingen ontwerpbestemmingsplan Centrum ’s-Heerenberg e.o.; 

 
 
Ter inzage in de leeskamer: 

- Ontwerp bestemmingsplan Centrum ’s-Heerenberg e.o. met bijlage; 
- 12 zienswijzen; 
- Zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan Centrum ’s-Heerenberg e.o.; 
- Notitie Ambtshalve Aanpassingen ontwerpbestemmingsplan Centrum ’s-Heerenberg e.o.; 
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