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Project ie bestemmingsplanprocedure op bestaande s ituat ie * wordt verder uitgewerkt

Gemengd gebied
Wonen en werken, werken in de basis categorie 1 en 2 en 
met een afwijking is gekeken naar categorie 3.1 en 3.2. voor 
een specifieke groep aan bedrijven. Deze lijst wordt heden 
opgesteld. Deze lijst wordt heden opgesteld. Daarbij dient 
het bestaande belang in acht genomen te worden. Minder 
dicht wonen meer werken en voorzieningen.

Plangebied

Fase 1

Gemengd gebied
Wonen en werken, werken in de basis categorie 1 en 2.

Werkgebied
Alleen werken, werken in de basis t/m categorie 3,2.
100% Werken

Werkgebied
In de basis categorie 2.
100% Werken

Werkgebied
In de basis categorie 2, mogelijk categorie 3,1 en 3,2 met 
maatwerk oplossingen.
100% Werken

Voor het hele gebied is in de toekomst ruimte voor 30% 
wonen en 70% werken en sociaal maatschappelijke 
voorzieningen van het totaal aan vierkante meters 
bebouwing.
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Legenda

Van stedenbouwkundig plan naar procedure bestemmingsplan

• Init iat iefnemer Reales Development werkt plannen uit  binnen de 
kaders van het stedenbouwkundig plan  

• De kaders vanuit  het stedenbouwkundig plan worden 
planologisch-jur idisch vastgelegd in een bestemmingsplan

• De bestemmingsplanprocedure doorloopt twee fasen: 
 o het ontwerpbestemmingsplan,  waartegen z ienswijzen    
 kunnen worden ingediend;  en 
 o het vastgestelde bestemmingsplan,  waartegen beroep 
  ingesteld kan worden bi j  de Raad van State. 
• Het vaststel len van het bestemmingsplan gebeurt  door de 

gemeenteraad.
 

Onderzoeken

Voor het bestemmingsplan worden diverse omgevingsaspecten 
onderzocht.  Uit  dit  onderzoek moet bl i jken dat het 
bestemmingsplan in overeenstemming is  met een goede ruimtel i jke 
ordening.  De te onderzoeken omgevingsaspecten betreffen in 
ieder geval :
 

Streefplanning bestemmingsplanprocedure

De voorlopige planning,  afhankel i jk  van veel  stakeholders 
en factoren,  is  erop gericht in Q1 – Q2 2022 het 
ontwerpbestemmingsplan ter v is ie te leggen.

• Archeologie en cultuurhistor ie                    
• Ecologie                                                         
• Kabels  en le idingen                                       
• Bedri jven en mi l ieuzonering                         
• Bodem                                                            
• Bezonning

• Geluid
• Luchtkwal iteit
• Externe vei l igheid
• Verkeer en parkeren
• Water
• Windhinder
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