
Ontwerp Bestemmingsplan 
BAT-terrein
De centrumkant: 
het vergeten deel



Waarom deze bijeenkomst?

• 2008: sluiting BAT
• Terrein tot 2018 in gebruik voor opslag
• Gevaar voor verloedering
• Gemeentehuis naar hoofdkantoor BAT
• Terrein omvormen tot woonwijk
• Relatie met het landgoed



Hoe komt het terrein er uit te zien (demoversie)



Bebouwing nu



Met ingevulde bouwvlakken



Formeel

• Terrein verandert van bestemming
• Dus een nieuw bestemmingsplan



Wat is een bestemmingsplan

• Hierin staat wat er in een gebied mag 
gebeuren:
– Waar gebouwd mag worden
– Hoe hoog mogen gebouwen worden
– Welke functies er mogen plaatsvinden
– Invulling overige terreinen
– Invullen verkeer, parkeren



Onderdelen bestemmingsplan

• Plankaart
• Regels
• Toelichting



Plankaart



Wat is er op te zien?



Regels en toelichting

• Regels: 
wat is toegestaan per bestemming 
(bebouwingspercentage bouwvlak, gebruik, 
bijgebouwen)

• Toelichting:
– Achtergronden keuzes
– Toelichting op bestemmingen
– Toelichting overige functies (verkeer, parkeren, 

groen, etc.)
– Achterliggende onderzoeken



Bestemmingsplan BAT-terrein

• Noordwest hoek (Markt)
• Kerkstraat
• Stationsplein
• Gemeentehuis
• Monumentale bomen
• Toelichting zienswijze



Markt (demo)



Markt (plankaart)



Goot en bouwhoogte



Kerkstraat (demo)



Kerkstraat (plankaart)



Goot en bouwhoogte



Stationsplein (demo)



Stationsplein (plankaart)



Goot en bouwhoogte



Verkeer



Hal 12

• Industrieel erfgoed
• Aantasting door vastgelegde 

doorkijk/doorsteek



Monumentale panden Kerkstraat



Monumentale bomen



Procedure
• Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan
• Zienswijze indienen (uiterlijk 20 juni)
• Vaststellen door gemeenteraad
• Ter inzage legging definitief bestemmingsplan
• Beroep aantekenen (mits zienswijze ingediend!)
• Definitief bestemmingsplan

• Waarom nu al? Ik kan straks toch bezwaar 
maken tegen nieuwe bouwplannen?



Inhoud voorbeeld zienswijze

• Markt
– Bouwvlak 10 meter terug leggen



Kerkstraat

• Goothoogte en nokhoogte 8 m en 12 m
• Bouwvlak aanpassen aan monumentale 

bomen
• Geen ontsluiting voor autoverkeer
• Geen doorkijk/doorsteek Hal 12



Stationsplein

• Goothoogte en nokhoogte 8 m en 12 m



Vragen?


