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1. Inspraak 
Tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan Heesch West, is een bij het plan behorende 
conceptbeleidsregel gepubliceerd, in het kader van inspraak. Dit betrof de concept beleidsregel 
‘Toekenning stikstofruimte bedrijventerrein Heesch West’. Deze concept beleidsregel lag ter inzage 
van 10 juni 2021 tot en met 21 juli 2021. Gedurende de inspraaktermijn kon iedereen schriftelijk of 
mondeling een inspraakreactie bij het college van burgemeester en wethouders naar voren brengen.  

In dit verslag gaan we in op de ontvangen inspraakreacties op de beleidsregel. Op de beleidsregels 
voor stikstof zijn in totaal 156 inspraakreacties ontvangen. Alle reacties zijn gelijkluidend of 
overeenkomstig, met uitzondering van één inspraakreactie op de beleidsregel voor stikstof. 
Daarnaast is een deel van de reacties (circa 30 stuks) overigens zonder inhoud. In dat geval is in de 
onderwerpregel of beginalinea aangegeven dat de brief ook een inspraakreactie betreft op de 
beleidsregels, maar is daar in de brief verder niet op ingegaan. Tot slot is één unieke inspraakreactie 
ingediend. 

Hieronder worden de ingekomen inspraakreacties samengevat weergegeven. Dit betekent niet dat 
die onderdelen van de reactie die niet expliciet worden genoemd, niet bij de beoordeling zouden zijn 
betrokken: de inspraakreactie is in zijn geheel beoordeeld. De inspraakreacties worden cursief 
voorzien van gemeentelijk commentaar.  
 
1. Inspraakreacties op concept beleidsregels ‘Toekenning stikstofruimte bedrijventerrein 

Heesch West’ 
 

Beleidsregel houdt geen rekening met belangen van omwonenden 

Insprekers stellen dat met de concept beleidsregel 'Toekenning stikstofruimte bedrijventerrein Heesch 

West' geen rekening wordt gehouden met de belangen van aan- en omwonenden. Er zou alleen 

gekeken worden naar de benodigde stikstofemissieruimte voor de nieuw te vestigen bedrijven. 
 

Met deze beleidsregels worden belangen van natuurgebieden geborgd. Er worden, juist door deze 

beleidsregels, geen toenames van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden mogelijk gemaakt. 

Daarmee zal er, indirect, ook geen negatieve invloed op het woon- en leefklimaat zijn voor wat betreft 

stikstofdepositie. 
Deze inspraakreacties leiden niet tot een aanpassing van de beleidsregel.  

 

Beleidsregel houdt geen rekening met belangen van omwonenden 

Inspreker stelt dat indien het voornemen tot toekenning van stikstofruimte, omgevingsbeperkingen tot 

gevolg heeft voor het landschap en nadelen voor ecologische waarden, dan maakt zij daar bezwaar 

tegen. 

 

De beleidsregel voor stikstof regelt de wijze van verdeling van stikstofemissie voor bedrijven op het 

bedrijventerrein Heesch West. Daarmee worden geen beperkingen opgelegd voor het landschap 

rondom het terrein of worden ecologische waarden aangetast. De onderbouwing wat betreft 

stikstofdepositie in relatie tot Natura 2000 gebieden is opgenomen in het bestemmingsplan en de 

MER. 

Deze inspraakreactie leidt niet tot een aanpassing van de beleidsregel.  


