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1

Inleiding
Het ontwerpbestemmingsplan Heijningen heeft van 27 februari 2014 tot en met 9 april 2014 ter
inzage gelegen. Publicatie hiervan heeft op 26 februari plaatsgevonden in de Moerdijkse Bode
en de Staatscourant. Een kopie van deze publicatie is te vinden in bijlage 1 bij deze nota van
zienswijzen.
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Zienswijzen
Er zijn tijdens de ter inzage legging géén zienswijzen ingediend bij de gemeenteraad.
Het waterschap heeft per e-mail op 9 april 2014 aangegeven dat de aanpassingen naar
aanleiding van de reactie op het voorontwerp goed zijn verwerkt en er geen aanleiding bestaat
een zienswijze in te dienen.
De provincie Noord-Brabant heeft per e-mail op 8 april 2014 aangegeven dat er geen redenen
zijn om een zienswijze in te dienen gelet op de provinciale belangen.

3

Ambtshalve aanpassingen
Verbeelding
Door een digitale omissie is de bouwhoogte van 9 meter weggevallen op de percelen Koning
Haakonstraat 1 t/m 9. Voor deze 5 woningen is de maximale bouwhoogte wel zichtbaar in het
vastgestelde bestemmingsplan.
Toelichting
In de toelichting van het bestemmingsplan Heijningen ontbreekt de toelichting op de algemene
regels en de overgangs- en slotregels. Deze tekst wordt opgenomen in de toelichting van het
bestemmingsplan.
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Conclusie
Het digitaal herstellen van de hoogteaanduiding heeft geen invloed op de wijze van bestemmen
danwel de inhoudelijke regels van het bestemmingsplan. Ook de beschrijving van de algemene
regels en de overgangs- en slotregels in de toelichting heeft geen invloed op de wijze van
bestemmen danwel de inhoudelijke regels van het bestemmingsplan.
De ambtelijke aanpassingen leiden tot een ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan
Heijningen.
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