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1 Introductie 

 

Doel van de 2e bijeenkomst met het Dombosch Panel is met name inhoudelijk met elkaar te spreken 
over thema’s die belangrijk zijn voor bedrijventerrein Dombosch. De thema’s, inclusief specifieke 

hierbij behorende vragen, waren vooraf aan eenieder toegestuurd. Dit om voorbereiding op de 
werksessies mogelijk te maken. 

 

Voorafgaand aan de inhoudelijke werksessie zijn onder andere de volgende zaken 
besproken/aangehaald: 

 De wens is duidelijker te maken wat de exacte rol van het Dombosch Panel is. Onder andere naar 
aanleiding van de opmerking in het verslag van de 1e bijeenkomst, dat leden van het Dombosch 

panel tevens afstemming hebben met hun achterban over het proces- en de inhoud van het 
omgevingsplan. Dit is na de werksessie nader besproken. 

 De basis van het vervolgtraject om te komen tot een omgevingsplan ligt in de inmiddels door de 

gemeenteraad vastgestelde toekomstvisie Dombosch. Middels een amendement is vastgelegd dat 
de bestaande detailhandel op Dombosch 2 gehandhaafd blijft. Uitbreiding naar omliggende 

percelen binnen de zone blijft mogelijk en daarnaast is uitbreiding van bestaande detailhandel 
naar andere vormen van volumineuze detailhandel mogelijk. Wanneer bestaande detailhandel op 

Dombosch 2 wordt beëindigd en wordt vervangen door andere vormen van bedrijvigheid is het 

niet meer mogelijk om daarna op die locatie weer nieuwe detailhandel op te richten. 
 Verzocht wordt in het omgevingsplan een definitie van volumineuze detailhandel op te nemen 

waarover geen discussie mogelijk is/die de volledige lading dekt. Een voorstel hiervoor wordt t.z.t. 
opgenomen en voorgelegd aan het panel. 

 
2 Werksessie  

 

In de werksessie is ingegaan op de volgende vier verschillende thema’s en bijbehorende vragen: 
 Uitbreidingsruimte:  

o In hoeverre zou een bedrijf kunnen uitbreiden op Dombosch? 
o Zouden we daar voorwaarden aan kunnen verbinden bijvoorbeeld qua duurzaamheid? 

o Welke voorwaarden zouden dit dan kunnen zijn? 

 Beeldkwaliteit (hoogtes, openbare ruimte, verschil bestaande- en nieuwe panden) 
o Waardoor wordt de beeldkwaliteit (uitstraling) op Dombosch bepaald? 

o Hoe kunnen we de beeldkwaliteit op Dombosch behouden/versterken? 
 Duurzaamheid (mobiliteit, energie, circulariteit, hittestress en wateroverlast (klimaatadaptatie): 

o Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Dombosch een duurzaam bedrijventerrein wordt? (En 

daarmee voldoet aan de gemeentelijke ambitie Energieneutraal in 2050?) 
o Hoe kunnen bestaande bedrijven hieraan een bijdrage leveren? 

o En welke bijdrage kan geleverd worden bij uitbreidingen dan wel 
nieuwbouw/herstructurering? 

 Infrastructuur (bereikbaarheid, parkeren en veiligheid) 
o Wat zijn de knelpunten m.b.t. infrastructuur op Dombosch? 

o Hoe kunnen deze knelpunten worden opgelost met regelgeving? 

 
Per thema is in drie groepen gesproken over de vragen en hoe de groep hier tegenaan kijkt. 

Vervolgens zijn de resultaten hiervan plenair besproken en zijn gezamenlijke conclusies getrokken. 
Zowel de resultaten van de groepsbesprekingen als de plenaire conclusies zijn in de bijlage te vinden. 
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3 Rondvraag 

 
Na de werksessie zijn de volgende zaken besproken: 

 Rol Dombosch Panel: 
o De vraag wordt gesteld of het Dombosch Panel bedoeld is om draagvlak te creëren en/of 

nieuwe ideeën en input voor het omgevingsplan te krijgen. Het gaat met name om de 

nieuwe ideeën en input voor het omgevingsplan. Indirect hoopt de gemeente ook dat 
door de afstemming met het Dombosch Panel het een breder gedragen plan wordt. 

o De ondernemers geven aan geen achterban te hebben en enkel vanuit hun eigen bedrijf 
te spreken.  

o Uitzondering hierop is de VOG, die vanzelfsprekend wel een achterban heeft. De VOG wil 
graag concept-stukken naar hun achterban toesturen, voordat deze als officieel stuk naar 

het college of de gemeenteraad worden toegezonden. Dit om te borgen dat wijzigingen in 

de conceptstukken nog daadwerkelijk mogelijk zijn.  
 In het verleden is voor Dombosch een visualisatie gemaakt met daarop een impressie van de 

duurzaamheidsambities. Dit zorgt dat plannen duidelijker worden en het gemakkelijker is anderen 
hiervoor te motiveren. Het is te overwegen om dit ook voor Dombosch toe te passen.  

In ieder geval wordt voor Dombosch een viewer opgesteld, met als doel dat de regels voor 

specifieke gronden voor eenieder gemakkelijk raadpleegbaar en duidelijk leesbaar zijn.  
 Op basis van de werksessie wordt een concept nota van uitgangspunten voor het omgevingsplan 

opgesteld. Deze wordt naar eenieder toegestuurd, met daarbij tevens een datum waarop het 
Dombosch Panel bij elkaar komt om deze Nota van uitgangspunten te bespreken. Vervolgens 

wordt deze ter besluitvorming voorgelegd. 
 Ook de volgende stappen in het proces (1e concept omgevingsplan en vervolg) worden met het 

Dombosch Panel besproken. 

 Verzocht wordt om een concept van het omgevingsplan ter inzage te leggen voor alle 
ondernemers en bewoners en dat er voldoende ruimte wordt geboden om het plan aan te passen 

naar aanleiding van de ingekomen reacties. Deze processtap maakt geen onderdeel uit van de 
planning van de gemeente.  

De gemeente heeft intern besproken hoe hiermee om te gaan. Omdat het concept plan al naar de 
leden van het Dombosch Panel wordt gestuurd en zij dit kunnen bespreken met hun achterban 
(VOG en bewoners) en er een avond wordt georganiseerd om het concept plan te bespreken, 
wordt er voldoende mogelijkheid gegeven om op het concept plan te reageren. Er wordt dan ook 
geen concept van het plan officieel ter inzage gelegd.  
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Bijlagen: 


