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Geachte leden van de raad, 

 

Op 20 september jl. hebben wij besloten het voorontwerp-bestemmingsplan Haven 8 

Oost-afronding in procedure te brengen.  

 

In het coalitieakkoord 2022-2026 'Samen werken aan de toekomst' is als een van de 

doelen opgenomen om Haven 8 Oost-afronding te realiseren en daarvoor nog in 2022 

een plan in procedure te brengen. Daarvoor is het bijgevoegde bestemmingsplan 

opgesteld. Dit bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van een bedrijventerrein ten 

behoeve van de zeer grootschalige logistieke bedrijven in milieucategorie 3.1 dat aansluit 

op het bestaande bedrijventerrein Haven. Het gaat daarbij om ca. 70 ha. waarvan ca. 49 

ha. netto uitgeefbaar is. Tevens wordt in het plan aandacht besteed aan landschappelijke 

groene inpassing, duurzaamheid en klimaat, conform de door uw raad vastgestelde ‘Nota 

van uitgangspunten/masterplan Haven 8 Oost afronding’ en zoals vertaald in het 

coalitieakkoord.  

 

Voor de landschappelijke inpassing van het bedrijventerrein Haven, inclusief de eerder 

ontwikkelde delen, wordt langs het Drongelens kanaal een zone van 200 meter tot 

Natuur bestemd. Hiervoor is een landschappelijke inrichtingsschets gemaakt. Daarnaast 

wordt in het plan een groen-blauw robuust ecologisch raamwerk opgenomen, met aan de 

noordzijde van het plangebied een oost-west zone die de ecologische structuur langs de 

Gansoyensesteeg verbindt met de nieuw aan te leggen brede strook natuur langs het 

Drongelens kanaal. Dit levert tevens een bijdrage aan de verschillende klimaatdoelen 

zoals het tegengaan van hittestress. Het plan borgt dat er voldoende waterberging wordt 

aangelegd en dat daken gebruikt worden ten behoeve van energie-, warmte of koude 

opwek. De planregels bieden ruimte voor verdere verduurzaming van gebouwen. 

 

In de ‘Nota van uitgangspunten/masterplan Haven 8 Oost afronding’ is gewezen op een 

mogelijke ontwikkeling van een zonnepark of windturbines in het gebied. Op dit moment 

wordt gewerkt aan de MER Grootschalige Opwek Duurzame Energie. Afhankelijk van de 

uitkomsten van die rapportage zal een eventuele invulling hiermee in een later stadium 

met een facetplan plaatsvinden. Het voorliggende plan vormt hiervoor in ieder geval 

geen belemmering.  

https://waalwijk.notubiz.nl/document/11588423/1
https://waalwijk.notubiz.nl/vergadering/813015
https://waalwijk.notubiz.nl/document/9565294/1/R1_11-21+Bijlage+1+Nota+van+uitgangspunten
https://waalwijk.notubiz.nl/document/9565294/1/R1_11-21+Bijlage+1+Nota+van+uitgangspunten


 

 

 

 

 

De uitgevoerde onderzoeken wijzen op voorhand geen milieu-planologische 

belemmeringen uit die aan de uitvoerbaarheid van het plan in de weg staan. Uit een 

eerste beoordeling van milieueffecten blijkt dat op voorhand geen negatieve effecten zijn 

te verwachten, zodat het opstellen van een milieueffectrapportage niet noodzakelijk is. 

Mocht uit vervolgonderzoek of door gewijzigde omstandigheden evenwel blijken dat er 

toch onvoorziene negatieve effecten kunnen optreden, dan is het streven er uiteraard op 

gericht om deze middels het treffen van mitigerende maatregelen zoveel mogelijk weg te 

nemen. 

 

Het voorontwerp-bestemmingsplan zal gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd. 

Gedurende die periode kunnen belanghebbenden een inspraakreactie indienen. Tevens 

zal er gedurende die periode een informatieavond plaatsvinden. Gelet op aard en ligging 

van het plangebied zal dit kenbaar worden gemaakt via de gemeentepagina en de 

website.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 

HET COLLEGE VAN WAALWIJK, 

de secretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Michel Tromp     Sacha C.A.M. Ausems 

 

 

Bijlagen: 

- Voorontwerp-bestemmingsplan Haven 8 Oost-afronding: 

1. BP Haven 8 Oost-afronding_Toelichting 

2. BP Haven 8 Oost-afronding_Bijlagen bij toelichting 

3. BP Haven 8 Oost-afronding_Regels 

4. BP Haven 8 Oost-afronding_Bijlagen bij regels 

5. BP Haven 8 Oost-afronding_Verbeelding 

 

 


