
Lijst van aanpassingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan 

bedrijventerrein Reinierpolder 

 

Aanpassingen regels: 

Artikel 4 komt in zijn geheel te vervallen 

Alle overige artikels worden vernummerd en alle verwijzingen naar artikelen worden mee 

vernummerd. 

 

Artikel 5.5.1 lid c: komt te vervallen 

 

Artikel 5.5.3 sub b als volgt wijzigen en vernummeren naar artikel 4.5.3: 

b. de maximale bedrijfsvloeroppervlakte  bedraagt 750 m2 

Artikel 5.5.3 sub e als volgt wijzigen en vernummeren naar artikel 4.5.3: 

e. Uit onderzoek blijkt dat de zelfstandige kantoorvestiging geen onevenredige beperking 

oplegt aan de in de nabijheid aanwezige bedrijven (waarbij zowel de bestaande milieusituatie, als 

redelijkerwijs te verwachten toekomstige ontwikkelingen in de overweging worden betrokken). 

Indien de ontwikkeling zich bevindt binnen de 10 -6 contour van een bevi-inrichting is hetgeen 

opgenomen in artikel 15.4. van overeenkomstige toepassing 

Nieuw lid f toevoegen: 

f. De behoefte aan een zelfstandige kantoorvestiging dient te zijn aangetoond en te worden 

gemotiveerd in het kader van de ladder voor duurzame verstedelijking 

Nieuw lid g toevoegen: 

g. Zorgvuldig ruimtegebruik op het terrein of de locatie wordt bevorderd 

 

Artikel 5.5.6 sub b als volgt wijzigen en vernummeren naar artikel 4.5.6 

b. Uit onderzoek blijkt dat de ontspannende voorziening  geen onevenredige beperking oplegt 

aan de in de nabijheid aanwezige bedrijven (waarbij zowel de bestaande milieusituatie, als 

redelijkerwijs te verwachten toekomstige ontwikkelingen in de overweging worden betrokken). 

Indien de ontwikkeling zich bevindt binnen de 10 -6 contour van een bevi-inrichting is hetgeen 

opgenomen in artikel 15.4. van overeenkomstige toepassing 

Nieuw lid c toevoegen 



c. De behoefte aan een ontspannende voorziening dient te zijn aangetoond en te worden 

gemotiveerd in het kader van de ladder voor duurzame verstedelijking. 

Nieuw lid d toevoegen: 

d. Zorgvuldig ruimtegebruik  op het terrein of de locatie wordt bevorderd. 

 

Artikel 3.3. lid c als volgt wijzigen; 

c. het ge ou  ordt gesitueerd i e  20 eter a  het este i gs lak Groe  gelege  i  
het gebied met de agrarische bestemming tussen het Doornedijkje en het bedrijventerrein 

Reinierpolder II 

 

Aanpassingen toelichting 

De opgenomen kaarten op blz. 3 en 5 worden aangepast. 

Één na laatste zin blz. 4 Via de Graaf Hendrikstraat en verder. Komt te vervallen 

In de eerste alinea  blz.13    3.2. verkeer komt de verwijzing naar de Zeelandweg-Oost te vervallen. 

Verkavelingstekening blz. 13 wordt aangepast  

Blz .. 14, derde alinea Landschap 3.4. Eerste twee zinnen komen te vervallen Tusse  de o i ge  
te  zuid este  a  het pla ge ied ……. et . 

Blz 32 ontwerp. laatste zin I  oorligge d este i gspla , is door middel van een 

wijzigingsbevoegdheid, geanticipeerd op de  vestiging van een congres- en/of hotelaccommodatie 

i e  het pla ge ied   komt te vervallen. 

Blz. 33ontwerp/vastgesteld bp 34 Conclusie eerste zin vervangen door volgende zin: 

De uitbreiding van het bedrijventerrein vindt plaats ten noorden van de Reinierpolder I, in het 

zoekgebied hoogdynamische ontwikkeling, uitbreiding Reinierpolder. 

Blz. 35 ontwerp/vastgesteld bp blz. 36 overzichtstekening welstandsniveau  aanpassen. 

Paragraaf 5.1. Verkeerslawaai/ paragraaf 5.5. luchtkwaliteit, paragraaf 5.7.5. bodem . wordt de tekst 

zodanig aangepast dat de onderzoeken betrekking eerder zijn uitgevoerd uitgaande van de beoogde 

grotere uitbreiding van het bedrijventerrein. 

Blz 56 ontwerp bp, bl57 nieuw bp: Tekst onder tabel als volgt wijzigen. * Er is bij de berekening van 

de bergingsopgave rekening gehouden met een volledige ontwikkeling (inclusief het gebied ten 

westen van het bedrijventerrein Reinierpolder I gelegen tussen de snelweg, de Zeelandweg Oost en 

het bedrijventerrein Reinierpolder I) 

 



Aanpassing verbeelding 

Agrarisch met landschappelijke waarden wordt zowel op de verbeelding als het bijbehorende renvooi 

gewijzigd naar agrarisch gebied. 

 

 


