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1.1

Inleiding

Middels een collegebesluit van 4 april 2017 heeft het college besloten het bestemmingsplan
Dombosch te actualiseren.
Actualisering van de bestemmingsplannen is gewenst vanwege ouderdom van het plan, de grote
hiaten die in het plan aanwezig zijn en de wettelijke plicht tot actualisering (elke tien jaar). Met een
actueel bestemmingsplan kan niet alleen legesderving worden voorkomen, maar kan ook beschikt
worden over een zodanig uniform mogelijk plan, die een zo groot mogelijke rechtsgelijkheid en
rechtszekerheid biedt, waarin de laatste ruimtelijke inzichten in zijn vastgelegd.
De gemeente Geertruidenberg wil voor haar grondgebied dan ook op korte termijn de
bestemmingsplannen die ouder zijn dan 10 jaar herzien dan wel opnieuw vastleggen in een
beheersverordening.
Behalve de actualiseringsplicht is ook de nieuwe Omgevingswet een belangrijk onderwerp dat moet
worden meegenomen bij de vraag of bestemmingsplannen geactualiseerd moeten worden en hoe het
bestemmingsplan Dombosch nu opgesteld gaat worden.
Vooruitlopend op de invoering van de omgevingswet biedt de Crisis en Herstelwet de mogelijkheid om
een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte op te stellen. Door een bestemmingsplan met verbrede
reikwijdte op te stellen wordt alvast ervaring opgedaan met de mogelijkheden en inhoud van de
omgevingswet. De gemeentelijke organisatie kan zich hierdoor actief voorbereiden. Daarnaast biedt
het de kans om integraal en transparant regels te stellen en deze digitaal in beeld te brengen.
In dit plan van aanpak wordt aangegeven hoe invulling gegeven kan worden aan de
actualiseringopgave van bestemmingsplan Dombosch in relatie tot de omgevingswet.

1.2

Leeswijzer

In hoofdstuk 1 wordt duidelijk waarom voor dit bestemmingsplan is gekozen en het doel van het
experiment. In hoofdstuk 2 komen de uitgangspunten aanbod waar al dan niet rekening mee
gehouden moet worden.

Versie: Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

p. 4 van 21

2 Aan de slag met de Omgevingswet
2.1

Welk bestemmingsplan een omgevingsplan?

Binnen de gemeente Geertruidenberg zijn een aantal bestemmingsplannen, waaronder Dombosch,
die vanwege de actualiseringsplicht geactualiseerd moeten worden. Het actualiseren van een nieuw
bestemmingsplan kost tijd en is niet snel gedaan. Daarnaast staat de komst van de omgevingswet
voor de deur.
Om te komen tot een keuze is gekeken of er bestemmingsplannen binnen de gemeente
Geertruidenberg aanwezig zijn die geactualiseerd of geherstructureerd moeten worden en of deze
zich lenen om direct in een omgevingsplan opgenomen te worden.
Met de werkgroep Experiment is geconcludeerd dat er op dit moment geen herstructureringsgebieden
binnen de gemeente Geertruidenberg aanwezig zijn. De woongebieden hebben een eenduidig
bestemmingsplan en behoeven nog geen aanpassingen. Kleine aanpassingen zullen met een
veegplan geregeld kunnen worden. Deze bestemmingsplannen kunnen vooralsnog direct opgenomen
worden in een omgevingsplan.
De aanwezige centrumgebieden of het bedrijventerrein Dombosch blijven over. De centrumgebieden
zijn nog niet zo lang geleden geactualiseerd en zijn voor het uitvoeren van een experiment niet
doeltreffend genoeg aangezien er genoeg ruimte is geboden voor ondernemers en bewoners om door
te groeien. Gekozen is dan ook om met het bestemmingsplan Dombosch te gaan experimenteren.

2.2

Het bestemmingsplan Dombosch nu

Het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Dombosch is op 25 juni 2009 door de gemeenteraad
vastgesteld. Sinds de vaststelling van het bestemmingsplan Dombosch is gebleken dat het
bestemmingsplan een redelijk aantal hiaten bevat, waarbij het nu wenselijk is om deze te herstellen.
Daarnaast leent dit bestemmingsplan zich niet om straks in het omgevingsplan op te gaan. Een
bestemmingsplan dat wordt vastgesteld in het gedachtegoed van de Omgevingswet vergt namelijk
een andere manier van denken waarbij het gaat om het creëren van flexibiliteit, loslaten waar
mogelijk, minder bestuurlijke onderzoekslasten en waarbij participatie hoog in het vaandel staat.
Aangezien Dombosch geactualiseerd moet worden, het alle facetten van de fysieke leefomgeving
raakt en het plan op dit moment niet één op één over kan gaan in een omgevingsplan is gekozen om
hiermee verder te gaan.
Vooruitlopend op de invoering van de omgevingswet biedt de Crisis en Herstelwet de mogelijkheid om
een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte op te stellen. De wetgever laat daarbij de keuze aan de
aanmelder op welke onderdelen geëxperimenteerd kan gaan worden.
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2.3

Doel experiment

Het actief stimuleren, structureren en flexibel inspelen op ontwikkelingen op het bedrijventerrein en
deze toekomst bestendig maken. (eenvoudig en beter faciliteren). Hierbij zoveel mogelijk werken
vanuit de geest van de Omgevingswet.
Hoe gaan we dit regelen?

2.4

Uitgebreide participatie
Deregulering van regels, procedures en lasten
Kritisch op huidige regels (buiten bestaande kaders denken)
Flexibele regeling voor (gebieds-)ontwikkeling waar mogelijk
Betere samenhang tussen regelgeving
Meer transparantie en samenwerking
Duidelijk en leesbare stukken
Efficiëntere werkwijze.

Projectopdracht

Het maken van een omgevingsplan met verbrede reikwijdte waarbij zoveel mogelijk geëxperimenteerd
kan worden met de mogelijkheden die de wetgever in het kader van de Crisis en herstelwet
vooruitlopend op de aankomende Omgevingswet aan de gemeente biedt.
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3 Uitgangspunten
3.1

Plangebied

Binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Geertruidenberg en ten noorden van de kern
Raamsdonksveer ligt het bedrijventerrein Dombosch. Gemeente Geertruidenberg beschikt met dit
bedrijventerrein over een van de grootste bedrijfsterreinen in de regio. Het bedrijventerrein Dombosch
wordt omsloten door de Rijksweg A27, de Bergsche Maas, rivier de Donge en de woongebieden
“Hooipolder” en “Achter de Hoeven”. Zie hieronder een kaart van het plangebied.
Het bedrijventerrein Dombosch is in de jaren 70 ontwikkeld door de uitgifte van gronden. Allereerst
zijn de gronden uitgegeven ten zuiden van de Maasdijk. Dit vanwege de strategische ligging aan de
Rijksweg. Toen alle percelen waren vergeven is gestart met de gronduitgifte aan de westzijde van de
Maasdijk.

Het bedrijventerrein Dombosch is van oorsprong een regionaal bedrijventerrein voor bedrijven uit de
milieucategorieën 1 tot en met 4. De bedrijven zijn zeer divers van aard. Het meest opmerkelijke pand
op het bedrijventerrein is bij de entree gelegen. Dit is het pand van Toyota importeur “Louwman &
Parqui. In totaal is het industrieterrein 210ha groot.
Het bedrijventerrein Dombosch is volop in beweging. De gemeente Geertruidenberg bezit op het
terrein geen uitgeefbare kavels meer. Op het bedrijventerrein is op dit moment sprake van enige
leegstand en onbenutte ruimte, alles in particulier bezit. Uitbreiding van het bedrijventerrein is niet
meer mogelijk. Wel kunnen door herstructurering ruimtelijke wijzigingen tot stand worden gebracht.
Zowel bij de gemeente als bij het bedrijfsleven bestaat de behoefte aan kwaliteitsverbetering, vooral
op het vlak van gebrek aan samenhang, rommelige uitstraling van diverse kavels, verkeersknelpunten
en inefficiënt ruimtegebruik.
De wens is er dan ook om een actuele, flexibele regeling te treffen waarmee het bedrijventerrein kan
worden geherstructureerd, gemoderniseerd en worden verduurzaamd.
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3.2

Bestaande beleidskaders

Structuurvisie Brabant
De provincie heeft voor economisch kennisclusters zoals Dombosch twee leidende principes te weten:
ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid en vestigings- en leefklimaat en gezondheid.
De provincie streeft naar een top kennis- en innovatieregio. Daarvoor zijn een aantrekkelijke, schone
en gezonde woon- en leefomgeving, natuur- en landschapsontwikkeling, vrijetijdsvoorzieningen, een
robuust en duurzaam verkeer- en vervoersysteem en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor
bedrijven van cruciaal belang.
Verordening ruimte
De provinciale verordening vraagt om afspraken in het regionaal ruimtelijk overleg over
bedrijventerreinen en kantorenlocaties. Bij bestaande bedrijventerreinen gaat het over de
mogelijkheden voor herstructurering en zorgvuldig ruimtegebruik. Oneigenlijk ruimtegebruik, gelet op
de aard van het bedrijventerrein dient te worden tegengaan.
Structuurvisie 2030 Geertruidenberg
Op 14 december 2013 is de Structuurvisie 2030 vastgesteld deze vraagt al om een nieuwe rol voor
onze gemeente: actief inspelen op kansen en mogelijkheden, met het oog op ondersteuning van
initiatieven die de gemeente verder brengt. In die rol is de gemeente opmerkzaam, zoekend naar
mogelijkheden, bindend, faciliterend en waar dat kan deregulerend. Het is een rol die past: initiëren
van ontwikkelingen die ‘vanzelf’ niet op gang komen en die gericht zijn op het algemeen belang.
De gemeente zet in op kwaliteitsverbetering en optimale benutting
bedrijventerreinen, dus niet op uitbreiding of extra bedrijventerrein.
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G2025
Samen met betrokken inwoners uit de gemeenschappen van Geertruidenberg zijn er samen met de
gemeenteraad drie perspectieven voor de ontwikkeling van Geertruidenberg ontwikkeld. Dit zijn
Schitterend Geertruidenberg, Blauwe stad van Brabant en Geertruidenberg Altijd Dichtbij.
De gemeente Geertruidenberg wil een overheid zijn die de voorwaarden schept om initiatieven uit de
gemeenschap tot ontwikkeling te laten komen. De uitdaging hierbij is om partijen bij elkaar te brengen,
nieuwe verbindingen te zoeken, energie en creativiteit vanuit de gemeenschappen los te maken en de
ruimte te geven. Niet denken en handelen vanuit onze eigen vertrouwde instrumenten, systemen en
regels. Geen ontwikkelingen en initiatieven naar ons toetrekken alsof het vanzelfsprekend onze
verantwoordelijkheid is. De gemeenschappen nemen zelf meer het initiatief.
Voor strategische ambities en vraagstukken zoals regionale economie en bereikbaarheid wordt
blijvend ingezet op samenwerking in de Regio West Brabant en de Zuidwestelijke Delta. Om een
vitale economische, ecologische en leefbare regio te zijn werken we gezamenlijk aan de programma’s
concurrerende economie, attractief vestigingsklimaat, excellente arbeidsmarkt, energietransitie,
opgaven bestaande woningvoorraad en woningbouw en doorontwikkeling zorg en ondersteuning.
Bestemmingsplan Dombosch
Een belangrijk basis/toetsingskader voor vergunningverlening aan bedrijven vormt op dit moment nog
het bestemmingsplan Dombosch dat op 25 juni 2009 is vastgesteld door de gemeenteraad van
Geertruidenberg. Om aan de wettelijke actualisatieplicht te voldoen dient er op 25 juni 2019 een nieuw
bestemmingsplan te zijn vastgesteld.
In het bestemmingsplan ‘Dombosch’ is voorzien in het vestigen van bedrijven in de milieucategorie 2
tot en met 4.2 In de plandelen dichtbij de woongebieden wordt nieuw vestiging van bedrijven in een
lagere (3.1 tot 4.1) voorgestaan. Grote lawaaimakers en BEVI inrichtingen zijn uitgesloten.
In een deel van het plangebied ten oosten en westen van de Maasdijk is ruimte gereserveerd voor
volumineuze detailhandel.
Tot slot dient de karakteristieke koepel ter hoogte van de aansluiting met de A27 behouden te blijven.
Het gebied rondom deze koepel heeft een specifieke bestemming ‘landmark’. In deze zone is het niet
toegestaan gebouwen dan wel parkeergelegenheid te realiseren.
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Hiaten in het bestemmingsplan
De planregels van het bestemmingsplan Dombosch worden als onduidelijk en soms multiinterpretabel ervaren. Dit leidt tot onduidelijkheid over wat er wel en niet is toegestaan op het
bedrijventerrein. Hiermee schept de huidige bestemmingsplanregelingen onbedoelde verwachtingen
richting bedrijven welke soms ook leiden tot ingewikkelde handhavingsdossiers.
3.3

Verkennende ambitiebepaling

Enquête “op weg naar het omgevingsplan”
In december 2016 is het rapport “op weg naar het omgevingsplan” opgesteld. Voor het opstellen van
het rapport is een enquête gehouden onder de ondernemers van het bedrijventerrein Dombosch. De
vragen die hierbij werden gesteld waren: Waar lopen de bedrijven tegen aan en wat zijn de
knelpunten op het bedrijventerrein Dombosch?
Ondanks dat het rapport de titel draagt: “Op weg naar het omgevingsplan” betreft het rapport sec een
inventarisatie van de wensen en knelpunten die de bedrijven ervaren op het bedrijventerrein
Dombosch.
Onderstaand de belangrijkste conclusies uit de genoemde inventarisatie.
Uit onderzoek is gebleken dat vooral de ligging van het bedrijventerrein, langs de A27 en de Maasdijk,
een sterke kwaliteit is. Een revitalisering heeft al plaats gevonden in 2012-2013, en daarom zijn de
kwaliteiten nu een belangrijk aandachtspunt. Kwaliteiten die verbeterd dienen te worden zijn de
zwakke punten die bij de inventarisatie naar voren zijn gekomen.
Het rapport heeft mede gediend als input voor dit plan van aanpak en zal betrokken worden bij het
opstellen van het nieuwe bestemmingsplan voor Dombosch.

Start werkgroep experiment
Tijdens een eerste interne werkgroep bijeenkomst is ambtelijk beoordeeld bepaald welke thema’s er
spelen binnen de verschillende beleidsterreinen op het bedrijventerrein Dombosch en welke kansen er
liggen waarop geëxperimenteerd kan gaan worden.
Duidelijk is geworden dat er een aantal zorgen leven op het bedrijventerrein. Zie de hierna volgende
tabel.
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Thema’s

Aanwezige zorgen

Aanwezige kansen

Bouwmogelijkheden

Onvoldoende
ontwikkelingsmogelijkheden
ondernemers
Verstening versus hittestress /
Geluidsoverlast

Flexibiliteit
bieden/verruimen van
regelgeving
Geluid en Externe
veiligheid beter in BP
verwerken
Waterberging kan
hittestress oplossen

Milieu
Waterberging

Berging van water

Veiligheid

Veiligheid op het bedrijventerrein /
Handhaving

Duurzaamheid

Verkeer/Parkeren
Kwaliteit openbare
ruimte

Duurzaamheid en
innovatie grote
bedrijven/
Parkmanagement/
Duurzame economie
Bereikbaarheid/ Te weinig
parkeerplaatsen
Verrommeling van de
toegangswegen

Detailhandel

Effecten op het centrumgebied
vanwege toestaan detailhandel

Wonen
Natuurbescherming

Het wonen op het bedrijventerrein
Uitbreiding toestaan ondernemers
versus bescherming omwonende en
natuur/ Kwetsbare natuur dichtbij het
industrieterrein

Behouden bedrijven en
zorgen voor
werkgelegenheid
Wandelroute langs de
Donge/ Zorgen voor
natuurbeleving

Belemmeringen dan wel niet opgenomen
regels
Bouwregels/ flexibiliteit

Integrale
thema’s
x

Afstemming met partijen over het BP/ niet
alle milieuregels opgenomen

x
x

duurzaamheid

x

Parkeren en uitbreiden van het bedrijf is niet
mogelijk
Missen van een beeldkwaliteit van het
bedrijventerrein/ dubbel gebruik openbare
ruimte
Detailhandelsbestemming is locatie
afhankelijk

x

Regels van het waterschap en de
toegankelijkheid van de dijk

x

4 Op weg naar het Omgevingsplan: De Mijlpalen
Om te komen tot een modern Omgevingsplan in de Geest van de Omgevingswet worden de oude
bestaande processen losgelaten. De standaardprocedure om te komen tot een nieuwe
bestemmingsplan gaat te veel uit van inspraak op reeds van bovenaf uitgewerkte plannen. Hoewel de
Omgevingswet pas in 2021 zijn intrede doet en het plan dus als “Bestemmingsplan met verbrede
reikwijdte” zal worden vastgesteld is de opzet wel zo gemaakt dat deze experimenteert met een
procesgang die past in de ‘Geest van de Omgevingswet’.
4.1
Participatie als leidraad
Omdat de participatie onder de Omgevingswet een belangrijke rol speelt is dit ook een belangrijke
leidraad voor het proces. Het streven van experiment is om vooral de eigen medewerkers te leren hoe
de omgevingswet een andere manier van werken vraagt. Echter zal externe ondersteuning op het
gebied van participatie vooral bestaan uit het opstellen van een communicatie paraplu, advisering op
het bereiken van het juiste publiek, waar nodig bij voorbereiding en begeleiding bijeenkomsten. Tot
slot zullen zij als communicatie expert bij de evaluaties worden betrokken.

4.2

Stappen in het proces

De te nemen stappen en fasen in het proces worden hieronder beschreven. Duidelijk wordt wat er
gaat gebeuren of moet gebeuren en waar men in het proces rekeningen mee moet houden. Ook wordt
beschreven welk doelgroepen of in termen van participatie welk ‘publiek’ er in de verschillende
stappen betrokken wordt. De stappen zijn in bijlage 1 als bijlage in een tijdlijn schematisch
weergegeven.

4.3

Fase 0: Voorbereiding

4.3.1 Aanmelden pilot Chw
Vooruitlopend op het omgevingsplan in het kader van de Omgevingswet biedt de Crisis- en herstelwet
de mogelijkheid om vooruitlopend op het echter Omgevingsplan nu al een ‘bestemmingsplan met
verbrede reikwijdte‘ op te stellen. Het is voor de gemeente interessant om deel te nemen aan een
dergelijk experiment omdat daarmee alvast ervaring opgedaan kan worden met de mogelijkheden en
de inhoud van de Omgevingswet. De gemeentelijke organisatie kan zich hierdoor actief voorbereiden
op de komst van de Omgevingswet. Daarnaast biedt het omgevingsplan de kans om integraal en
transparant regels te stellen en deze in beeld te brengen bij burgers, bedrijven en andere
belanghebbenden in het plangebied.
Twee keer per jaar kunnen projecten bij het bij het ministerie van I&M worden aangemeld om het
Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Chw) te wijzigen. Doel hiervan is om nieuwe projecten aan de
Chw toe te voegen (de zogenoemde tranches). De eerstvolgende sluitingstermijn voor aanmelding
van projecten is op 1 oktober 2017.
De pilot Dombosch is inmiddels aangemeld in de ronde van oktober 2017. Bij deze aanmelding is met
name het innovatieve en duurzame karakter van het plan van belang. Omdat het doel van dit
omgevingsplan ligt in experimenteren met wet- en regelgeving waarmee verduurzaming en het
toekomstbestendig maken van het bedrijventerrein wordt gestimuleerd past deze aanvraag goed in de
doestellingen van de Chw. De integrale aanvraag is opgenomen als bijlage 3. Aanvraag is met name
gedaan om in de pilot waar mogelijk en wenselijk te kunnen experimenteren met:
o
o
o
o

Verbrede reikwijdte: regels opnemen in het plan die de gehele fysieke leefomgeving betreffen;
Integreren van regels uit verordeningen in het Omgevingsplan;
De looptijd van het bestemmingsplan verlengen van 10 naar 20 jaar;
Mogelijkheid tot het stellen van open normen, waarbij wordt verwezen naar beleidsregels;

o
o
o

Flexibel bestemmen: ontwikkelingslocaties kunnen makkelijker worden ingepast doordat de
onderzoeksverplichting gefaseerd en uitgesteld wordt tot de aanvraag omgevingsvergunning;
Lokale afwegingsruimte: Er kan onderscheid gemaakt worden in milieuregels gebaseerd op de
kenmerken en omstandigheden van specifieke deelgebieden;
Delegatie van uitwerking of wijziging van het omgevingsplan naar het college.

4.3.2 Verbrede reikwijdte
De verbrede reikwijdte betekent dat het omgevingsplan niet alleen over een goede ruimtelijke
ordening gaat maar net als de Omgevingswet de fysieke leefomgeving centraal staat. Naast ruimtelijk
relevante regels zullen regels opgenomen worden ten behoeve van het:
- bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede
omgevingskwaliteit;
- doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van
bedrijfsmatige functies.
Concreet betekent dit dat regels kunnen worden opgenomen over o.a.:
- het waarborgen van de veiligheid;
- het beschermen van het milieu;
- het uiterlijk van bouwwerken;
- duurzaamheid;
- natuurbescherming;
- ruimtelijke kwaliteit.
De verbreding van de reikwijdte leidt tot een meer integrale aanpak, formulering, inhoud en
doorwerking van het plan en tot een verbreding van de werkwijze. De verbrede reikwijdte zal een
andere manier van werken bieden waarbij er nieuwe instrumentale mogelijkheden ontstaan om de
doelstellingen uit de ambitie van de gemeente te bereiken.
Looptijd
Een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte heeft een loopt van 20 jaar. Indien een van de ambities
uitnodigingsplanologie is kan deze doelstelling ook daadwerkelijk in de praktijk worden gebracht
aangezien plannen dan niet meer gebonden zijn aan de termijn van 10 jaar maar bepaald worden
door de actuele behoefte van een bedrijf op dat moment. Het verlengen van de looptijd is dan ook een
goed uitgangspunt. Bekeken moet worden of uitnodigingsplanologie op het bedrijventerrein kan
worden toegepast.
Beleidsregels
Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte kan open normen bevatten die verder uitgewerkt
worden in beleidsregels. Deze constructie biedt enige flexibiliteit omdat wijzigen in een beleidsregel
zonder procedure kunnen worden vastgesteld. Hierdoor kan sneller ingespeeld worden op
maatschappelijke behoeften. Bekeken moet worden onder welke omstandigheden het gebied geschikt
is om te werken met open normen dan wel waar de behoefte ligt. Daarnaast zal geconstateerd worden
dat het huidige beleid niet is toegerust om te dienen als open norm.
RO- standaarden/ uitvoerbaarheid/milieukwaliteitseisen en akoestisch onderzoek
Binnen het experiment bestaat de mogelijkheid om af te wijken van de digitale standaarden op basis
waarvan een bestemmingsplan moet worden ingericht. De bestaande standaarden zullen een
belemmering vormen bij het nu op te stellen bestemmingsplan met verbrede reikwijdte aangezien er
niet meer alleen kan worden uitgegaan van een goede ruimtelijke ordening maar een omgevingsplan
meer behelst. Het afwijken van de digitale standaarden biedt ons de mogelijkheid om ervaring op te
doen met het digitaliseren van een nieuw omgevingsplan. Dit zal een toegevoegde waarde zijn binnen
het experiment.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om af te wijken van:
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-

de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan (is het bestemmingsplan realistisch, financieeleconomisch en maatschappelijk uitvoerbaar?)
milieukwaliteitseisen

De essentie van het afwijken van milieukwaliteitseisen en uitvoerbaarheid is dat bijvoorbeeld kan
worden volstaan met een eenvoudigere toelichting dan wel onderzoekslast. Deze mogelijkheid sluit
goed aan bij de gedachte om onderzoeken gefaseerd uit te laten voeren.
Daarnaast kan de vraag bekeken worden of we hogere geluidsnormen op het bedrijventerrein kunnen
toestaan dan wel of het wenselijk is. Gelet op het gezondheidsthema wat ook een plek in het
omgevingsplan krijgt is het natuurlijk wel interessant om hier eens nader na te kijken
Maatwerkregels
Het experiment biedt de mogelijkheid om in het bestemmingsplan gebieden aan te wijzen waar hogere
dan wel lagere geluidsnormen zijn toegestaan dan de geldende geluidsnormen die opgenomen zijn in
het Activiteitenbesluit. Dit artikel biedt de mogelijkheid om 5 dB extra geluid toe te staan als gevolg
van geluid van bedrijven op de gevel van gevoelige gebouwen. Om gebruik te kunnen maken van
deze mogelijkheid moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
- er moet worden gemotiveerd waarom de geluidswaarden niet passend zijn;
- de gevolgen voor andere inrichtingen, bewoners, andere belanghebbenden zijn in kaart
gebracht;
- de hogere, of lagere geluidswaarden gelden niet indien de gebruikers van gevoelige
gebouwen geen toestemming geven voor het uitvoeren van geluidsmetingen.
Bekeken zal worden of deze regeling op het bedrijventerrein Dombosch kan worden toegepast.
Delegatie
Het is mogelijk om de bevoegdheid tot het wijzigen van het bestemmingsplan (onderdelen van) te
delegeren aan het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad kan in het plan aan
bepaalde locaties/ gebieden functies toekennen en de regels met betrekking tot bouw en
gebruiksactiviteiten in delegatie aan burgemeester en wethouders opdragen. De bedoeling is dat
hiermee een flexibeler en dynamischer systeem ontstaat waar de procedure sneller doorlopen kan
worden.
Binnen het bedrijventerrein kan gedacht worden aan het transformeren van de detailhandelszone.

4.4
4.4.1

Fase 1: De Startfase
Opstellen beeldmerk en de communicatieparaplu

Omdat participatie onder de Omgevingswet een belangrijk onderdeel gaat vormen is met name in het
voortraject het betrekken van een brede doelgroep of in termen van participatie een ’breed publiek’
van groot belang.
4.4.2

Inrichten kern- en werkgroepen

Vanuit een uitgebreide contextanalyse zal met het huidig kernteam worden beoordeeld wie er mee
gaan doen in welke kernteam of werkgroep zij plaats nemen. Bedacht wordt ook vanuit de participatie
wie er worden ingedeeld bij de meebepalers (bijv. gemeente en VOG) de meewerkers (bijv.
ambtenaren en externe overheid), meedenkers (bijv. belangengroeperingen) of meeweters (bijv.
omwonenden). In deze fase zal ook het college en de raad zichzelf moeten afvragen in welke mate zij
betrokken willen zijn in deze groepen. Eventueel wordt ook een politiek neutrale raadswerkgroep
ingericht. Dit is een grove opzet waarbij het streven is om deze groepen gedurende het gehele proces
mee te laten ontwikkelen met datzelfde proces. Er mag nooit een select groepje ontstaan waar
mensen worden buitengesloten.
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4.4.3

Inrichten communicatiemiddelen, E-platform, Digitale kaart, Pop-up kantoor

In samenspraak met communicatie wordt bepaald welke communicatiemiddelen zullen worden
ingezet en deze worden voorbereid en ingericht. Doel hiervan is een zo groot mogelijk publiek
bereiken voor de ontwikkeling van het nieuwe Omgevingsplan Dombosch. Online en offline worden
hier gecombineerd. Een digitaal interactief platform maar ook een pop-up kantoor midden tussen de
betrokken ondernemers zijn zaken die worden uitgewerkt.
4.4.4

Officiële start van het proces

Nu alle communicatiemiddelen klaar staan, het beeldmerk beschikbaar is en de kern- en werkgroepen
zijn ingericht is het zaak zoveel mogelijk te bereiken. Daarom wordt de start van het proces groot
uitgemeten onder de aandacht gebracht.

4.5
4.5.1

Fase 2: Informeren/inventariseren
Uitnodiging per brief

Nu het proces is gestart wordt zoveel mogelijk informatie verspreid over zowel de intern als de extern
betrokkenen. Het bereiken van een zo groot mogelijk publiek is de opgave. Hoewel veel online
aandacht zal zijn gedurende dit proces worden ook bekende offline kanalen nog volop gebruikt. Dus
ook een uitnodiging per brief maakt deel uit van de informatievoorziening.
4.5.2 Beleidsdocumenten en verordeningen
In deze stap zal de werkgroep de verschillende beleidsdocumenten en verordeningen inventariseren
die van toepassing zijn op bedrijventerrein Dombosch. Deze fase zal al vroeg worden opgestart omdat
het ook bij het inrichten van kerngroepen van belang is om te weten welke beleidsthema’s worden
geraakt door de Omgevingswet. Nadat de beleidsterreinen helder zijn kan deze inventarisatie ook
helpen bij het formuleren van integrale thema’s die spelen op het bedrijventerrein Dombosch. Bij het
formuleren van nieuwe ambities kan hiermee ook worden beoordeeld hoeveel impact het uitspreken
van een bepaalde ambitie zal hebben ten opzichte van de nu geldende beleidskeuzes.
4.5.3

Voorzet thema's met kernteam, werkgroepen en partners

Om zoveel mogelijk publiek te trekken worden door het kernteam duidelijke en heldere integrale
thema’s bedacht als voorzet op de gesprekken die plaats moeten vinden. Deze thema’s vormen de
leidraad voor online sessies, ontbijtsessies, middagsessie of avondsessies met ondernemers en
gesprekken met externe partners. Raadsleden zullen ook worden uitgenodigd om bij deze sessies
aanwezig te zijn.

4.6

Fase 3: inspiratie en ambities

4.6.1 Inspiratie en werksessie college
Nu de integrale gebiedsthema’s steeds beter vorm krijgen na de interactieve sessies off- en online
wordt het tijd dat de raad keuzes gaat maken en besluiten gaat nemen omtrent de gezamenlijke
ambities voor het gebied en hun rol in het experiment. In een eerste sessie met het college zal een
advies worden gegeven over de hanteren uitgangspunten voor het gebied Dombosch.
4.6.2 Inspiratie en werksessie voor overdracht oude/ nieuwe gemeenteraad in het proces.
Gezien de naderende verkiezingen in 2018 zal de raad echter tweemaal bijeenkomen over deze
uitgangspunten. Een debat over ambitie en rol van het college en de raad zal zowel met het oude als
het nieuwe gemeentebestuur gevoerd worden. Tijdens de eerste bijeenkomst met de dan nog zittende
raad zal er een terugkoppeling worden gegeven vanuit de ondernemerssessies en de uitgevoerde
beleidsverkenning van daaruit wordt een advies meegegeven naar de nieuw te installeren raad.
4.6.3 Vaststellen ambities en rollen in experiment Dombosch
De nieuwe raad zal de definitieve inhoudelijke ambities en de rol van de raad tijdens het experiment
vaststellen. Voorstel is om de raadswerkgroep ook in het experiment een actieve rol te geven.
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De rol die zij in dit experiment vervullen zal vooral een leerschool zijn voor de overall implementatie
van de Omgevingswet.
4.6.4 Verkennen van de digitalisering
De Omgevingswet vraagt een zeer goed ontsloten digitaal stelsel waar alle beschikbare en benodigde
data vindbaar is. Het experiment biedt zowel de ruimte om te oefenen met het ontsluiten van alsmede
de mogelijkheid te experimenteren met het vormgeven en opstellen van de verbeelding bij het
Omgevingsplan in de nieuwe digitale vorm. Hoewel nog een bestemmingsplan wordt opgesteld kan de
Chw worden gebruikt om alvast andere vormen van weergeven te kiezen die vooruitlopen op het
Omgevingsplan. De verkenning naar de mogelijkheden kan in een vroeg stadium al worden opgestart.
4.6.5 Geografische weergeven deelgebieden en thema’s inventarisatie als onderdeel E-platform
Het proces wordt naast het online platform ook ondersteund door een actueel kaartbeeld van het
bedrijventerrein waarin alle aspecten van de inventarisatie en het werkproces op de juiste locatie
kunnen worden weergegeven. Zo ontstaat een goede grip op de verschillende deelgebieden en kan
men opmerkingen, ambities en bestaande regels binnen de juiste deelgebieden weergegeven. Door
deze kaart continu up to date te houden is bij iedere bijeenkomst een actueel beeld beschikbaar van
de data die beschikbaar is en de keuzes die reeds gemaakt zijn. Op de beschikbare data kunnen ook
analyses worden losgelaten om bijvoorbeeld prioritering van belangen weer te geven. Het werken
vanuit de kaart vormt een goede voorbereiding op het Digitaal Stelsel Omgevingswet.
4.6.6 Themasessies voor uitwerking Integrale gebiedsthema's en ambities
De integrale gebiedsthema’s die door kerngroep zijn voorbereid worden in interactieve sessies met
zowel raad als kernteams als ondernemers verder uitgewerkt. Hiermee wordt een eerste aanzet
gegeven om te komen tot een gebiedsvisie voor Dombosch. Deze sessies worden in de vorm van
ontbijt/middag of avondsessies op het bedrijventerrein gehouden. Het zou mooi zijn één van de
sessies met ondernemers te combineren met de inspiratiesessie voor de raad.
4.7

Fase 4: verdiepen en kaders stellen

4.7.1 Workshop rechtszekerheid versus flexibiliteit en het maken van een omgevingsplan
Kernwoorden die centraal staan bij de nieuwe Omgevingswet zijn integraliteit en flexibiliteit. Deze
kernwoorden staan van nature op gespannen voet met het kernwoord rechtszekerheid.
Het omgevingsplan dient minder rigide te worden dan het oude bestemmingsplan. Meer flexibiliteit is
nodig om met veranderingen in de samenleving en nieuwe wensen van burgers te kunnen omgaan.
Het omgevingsplan is straks het toetsingskader voor de omgevingsvergunning. Het omgevingsplan
regelt straks de gehele fysieke leefomgeving van de gemeente Geertruidenberg. Het integreren van
alle onderwerpen uit de fysieke leefomgeving en belangen in het nieuwe omgevingsplan betekent
meer keuzes maken en meer verschillende uitkomsten. De beleidsvrijheid neemt toe. Daarnaast
beoogt de wet meer bestuurlijke afwegingsruimte te bieden. Het lokaal bestuur krijgt meer
mogelijkheden om af te wijken van bijvoorbeeld milieunormen. Hierdoor kunnen complexere
ontwikkelingen toch mogelijk worden gemaakt. Hoe worden dan de relevante belangen
gekwantificeerd en beoordeeld? Wat weegt zwaarder? Is er dan toch misschien enige afbakening
nodig? Rechtszekerheid is namelijk gebaat bij heldere regels en voorspelbaarheid.
Met andere woorden: Hoe gaan we nu om met flexibiliteit en rechtszekerheid versus het maken van
een omgevingsplan met verbrede reikwijdte en hoe maken we dan zo’n veelomvattend
omgevingsplan?
In deze fase willen we de interne collega’s, college en gemeenteraad meer handvatten geven
doormiddel van workshops. De workshops zullen bestaan uit hoe maken we nu een omgevingsplan,
waar moeten we aan denken en hoe verhoudt flexibiliteit zich versus de rechtszekerheid.
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4.7.2 Opstellen gebiedsvisie, bepalen deelgebieden en subkaders en integreren verordeningen
Nadat bekend is wat onze doelstelling met het gebied is en welke rol aan iedereen is toebedeeld kan,
ten behoeve van het op te stellen omgevingsplan, verder op de deelgebieden of integrale thema’s
worden ingezoomd. De wensen en gedachten dienen te worden vertaald in beleidsmatige
randvoorwaarden en afwegingskaders voor een goede ontwikkeling en een goed beheer en in criteria
waaraan activiteiten moeten voldoen om te kunnen worden gerealiseerd. In feite worden hiermee de
kaders voor het gebied, of het thema, bepaald. De grenzen en kaders bevatten niet een sectorale
opsomming van de relevante aspecten, maar vormen integraal afgewogen elementen.
4.7.3

Verwerken ambities, deelgebieden in digitale kaart

Vanuit de uitgewerkte thema’s en deelgebieden worden de eerste contouren van het Omgevingsplan
helder. De digitale kaart wordt zo ingericht dat er een eerste ondergrond ontstaat voor de uiteindelijke
verbeelding bij het Omgevingsplan. Door de grenzen inzichtelijk te maken en opmerkingen op de
juiste plek weer te geven krijgt men overzicht van de verschillen in regelgeving die zich zullen
aftekenen. Dit ondersteunt het proces van verdieping en vertaling van ambities naar concrete regels.
4.7.4

Vaststellen kaders en gebiedsvisie

Na de verdiepingslagen op thema’s en deelgebieden is het aan de gemeenteraad om de contouren en
kaders van het Omgevingsplan inmiddels een gebiedsvisie vast te leggen.
4.8
Fase 5: Vertalen gebiedsvisie naar ontwerp Omgevingsplan
Het beleid, de rollen en ambities en de integrale gebiedsbeschrijving vertalen zich uiteindelijk in regels
van het omgevingsplan.
De Omgevingswet biedt de gemeente een scala aan mogelijke regels. De gemeente kan zelf een
pakket samenstellen en de inhoud hiervan bepalen. Belangrijke vraag hierbij is op welke wijze een
gemeente een onderwerp wil regelen: globaal of gedetailleerd, flexibel of star, met voorwaardelijke of
onvoorwaardelijke regels, met objectieve normen of met beleidsregels, met of zonder procesregels,
met of zonder melding, met of zonder delegatie, met of zonder gelijkwaardigheidsregels etc. Daarbij
komt ook nog de vraag in welke mate een gemeente gebruik wil maken van de geboden bevoegdheid
tot het stellen van maatwerkregels.
Het opstellen van de regels vereist dus veel keuzes. De basis voor de keuzes is te vinden in de
omgevingsvisie, de rollen en ambities en de integrale gebiedsbeschrijving. In deze documenten staat
immers beschreven waar we naar toe willen en hoe dit bereikt wordt en welke kaders en grenzen er
zijn. De soort en inhoud van de regels moet hier logischerwijs uit voortvloeien. Hiermee worden de
regels binnen het plangebied inzichtelijk en voorspelbaar zoals de Omgevingswet het voorschrijft.
Deze uitwerking is ook onderdeel van de participatie. Ook hier krijgen belangrijke meewerkers en
meedenkers nog rechtstreeks invloed op de uiteindelijke regelsets.
4.8.1 Opstellen Omgevingsplan
Het omgevingsplan bevat net als het bestemmingsplan de drie vaste onderdelen: regels, verbeelding
en toelichting. Omdat het omgevingsplan een verbrede reikwijdte heeft zullen er meer regels worden
opgenomen over de onderdelen die de fysieke leefomgeving raken.
Onder fysieke leefomgeving valt:
bouwwerken
infrastructuur
watersystemen
water
bodem
lucht
landschappen
natuur
cultureel erfgoed
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Naast de onderdelen die betrekking hebben op het kernbegrip fysieke leefomgeving, kunnen ook
regels worden opgenomen die niet rechtstreeks betrekking hebben op de (ruimtelijke) fysieke
leefomgeving. Dit zijn regels die betrekking kunnen hebben op openbare orde, veiligheid,
bruikbaarheid, uiterlijk aanzien, ontsiering, hinderlijk of baldadig gedrag, of goede zeden. Deze
onderwerpen behoren wel een link van de fysieke leefomgeving te bevatten.
De uniforme voorbereidingsprocedure is van toepassing op het omgevingsplan. De gemeenteraad is
belast met de vaststelling van het omgevingsplan. Alle regels die in het omgevingsplan zijn
opgenomen, zijn appellabel. Tegen het besluit van het omgevingsplan kan beroep worden ingesteld
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Tijdens dit traject wordt er gekeken of de gemeente zelf het bestemmingsplan kan opstellen en een
adviesbureau alleen als vraagbaak kan dienen. Voor het tekenen van de kaart dient wel iemand
ingehuurd te worden.
De raad stelt het omgevingsplan vast nadat het besluit voor aanwijzing bedrijventerrein Dombosch in
het kader van de Crisis en herstelwet is gepubliceerd.
Eventuele bezwaar en beroepsprocedures
4.8.2

Commitmentsessies met kernteams en partners

Onderdeel van het opstellen van het omgevingsplan zijn ook de zogenaamde commitmentsessies. Dit
zijn interactieve sessies waar niet meer vooral wordt meegedacht, maar vooral ook draagvlak wordt
gezocht voor het uiteindelijk uitgewerkte plan. Dit is een veel actievere manier dan de zienswijzefase
zoals we die uit in de huidige situatie gewend zijn. Door actief op zoek te gaan naar draagvlak en het
plan hierop bij te schaven moeten het pan soepeler door de ontwerpfase kunnen lopen.
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5 Projectstructuur, Capaciteit en Planning
5.1
Werkgroep
De werkgroep Experiment bewaakt de voortgang van het proces, bereidt inhoudelijke acties voor, doet
voorstelen over de betrekken intern en externe partijen en dragen zorg voor de inhoudelijke
afstemming van teksten voor de op te stellen gebiedsvisie en ook de regels voor het Omgevingsplan.
De werkgroep is uiteindelijk inhoudelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van het Omgevingsplan. In
het participatietraject zullen zij dan ook met name vanuit hun eigen vakgebied op inhoud inbreng
leveren, niet alleen door te zenden, maar ook vooral door te luisteren wat er binnen hun vakgebied
speelt. Waar nodig betrekken de ambtenaren uit de werkgroep andere collega’s binnen of buiten de
organisatie bij het proces. Het gaat in dit traject om kennis en vaardigheden ontwikkelen van de eigen
medewerkers. De werkgroep zal dus ook duidelijk zijn eigen rol moeten gaan vinden in het nieuwe
werkproces.
Het project wordt aangestuurd door de gemeentelijk projectleider Margreet Coort de Leeuw. Zij wordt
hiervoor ondersteund door een extern procesbegeleider de heer R. Visscher. Op het onderdeel
participatie is een derde partij ingeschakeld om met name de nieuwe manier van participatie vorm te
geven. Afhankelijk van de fase en de dynamiek in het proces wordt de vergaderfrequentie nader
bepaald.
Voorgesteld wordt om de werkgroep als volgt te bemannen:

5.2

Capaciteit

Projectleider plus
procesondersteuning

Urenindicatie
2017

Urenindicatie
2018

Margreet Coort de
Leeuw

100

500

Ron Visscher

20

250
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Product
Clusters

Urenindicatie
2017

Beleid
Buitenruimte
Gemeentewinkel
Inhuur tekenaar
Proces
Clusters
Beleid
Buitenruimte
Gemeentewinkel
Advies
Ondersteuning

Urenindicatie
2018
110
100
20
200

Urenindicatie
2017

Urenindicatie
2018

20
20
20
20
10

190
170
120
70
90

Externe partners
Leden

Onderneming/ bedrijf

Contactgegevens

Jacky Priester
Onno Smeets
Remco van Rijen
Pieternel Ritsema

Omgevingsdienst
Rijkswaterstaat
Waterschap
Provincie

j.priester@omwb.nl
onno.smeets@rws.nl
r.van.rijen@brabantsedelta.nl
pritsema@brabant.nl

Charles Meijer
Louis de Wit
Hein de Jongh

Veiligheidsregio/brandweer
VOG
Werkgroep Geniaal
Staatsbosbeheer
GGD
Bewonersvereniging
Agrarisch
Natuur
en
landschapsbeheer

Charles.meijer@brandweermwb.nl

Meeuwis Millenaar

Meeuwis.Millenaar@Telfort.nl

5.3
Planning
Deze pilot is nu al opgestart. Vaststelling van het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte kan niet
eerder plaatsvinden dan nadat bekend is dat bedrijventerrein Dombosch wordt aangemerkt als pilot in
het kader van de Crisis- en Herstelwet. De bedoeling is om voorjaar 2019 het omgevingsplan door de
gemeenteraad te laten vaststellen. Waarbij we 9 tot 12 maanden bezig te zijn met alle
voorbereidingen en een half jaar met de formele procedure.
5.4
Financiën
De kosten bestaan uit cursussen voor medewerkers, uitvoering van het participatieproces, en het
opstellen van het bestemmingsplan me verbrede reikwijdte. In eerste inschatting betreft € 74.300. In
de begroting is voor het bedrijventerrein op dit moment een bedrag van € 17.539. opgenomen.

Kostenspecificatie 2018:
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Inhuur ondersteuning traject omgevingsplan
Pop up kantoor
Participatie (externe kosten voor evaluatie en
eventuele hulp bij het participatieproces)
Opzetten van digitale interactieve kaart
Up tot date houden interactieve kaart
Bestemmingplan (zelf schrijven, tekenen en
juridische controle uitbesteden)

(250 uur x € 98,00)

€ 24.500,00
€ 3.300,00
€ 12.500,00
€ 9.500,00
€ 1.800,00
€ 20.000,00

Workshops (intern en extern)
Overige
Totaal excl. btw

€ 5.000,00
€ 1.000,00
€ 74.300,00

Opgenomen in begroting bedrijventerrein
Benodigd budget excl. btw

€ 17.539,00
€ 56.761,00

5.5

Projectmonitoring, evaluaties etc.

Zowel de raad, college, bestuurlijke werkgroep als regieteam worden eens in het kwartaal bijgepraat
in een korte sessie. Wat is de stand van zaken, hoe loopt de participatie etc. Daarnaast worden via
evaluaties met de projectgroep implementatie lessen getrokken uit het experiment die vervolgens in
het overall implementatietraject kunnen worden meegenomen.
5.6

Bijlagen
•
•

Aanvraag Crisis en Herstelwet
Tijdsplanning naar aanleiding van de te nemen stappen
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