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Toetsingskader Jonker Fris 

Het Jonker Fris-terrein wordt al geruime tijd niet meer door de conservenfabriek gebruikt; de 
gebouwen staan al geruime tijd leeg en de terreinen liggen er verlaten bij. Lange tijd dacht de 
gemeente Heusden  zelf het gehele complex te kunnen kopen om zodoende zelf de regie in handen 
te houden over de toekomstige bestemming van het complex. Lange tijd was zelfs het 
voorkeursrecht voor de gemeente via de Wet Voorkeursrecht Gemeenten van toepassing. Medio 
2010 heeft het college echter besloten dat voorkeursrecht er weer af te halen: “Na diverse 
onderzoeken en door gewijzigde inzichten en beleidsvoornemens gaat de gemeente van een 
regisserende rol naar een meer faciliterende rol”. 

Dat betekent dat de gemeente particuliere initiatieven afwacht en zelf dus geen actie meer 
onderneemt om het complex te verwerven. Die particuliere initiatieven moeten dan wel voldoen aan 
een aantal randvoorwaarden en daarvoor heeft het college nu een zgn. toetsingskader vastgesteld. 
Nieuwe initiatieven moeten voldoen aan die randvoorwaarden en verder zijn alle risico’s voor 
rekening van de betreffende ondernemer. Die toetsingscriteria zijn over het algemeen erg ruim 
geformuleerd zodat ondernemers nog alle kans hebben om daar zelf een invulling aan te geven. 
Gedacht wordt aan een ontwikkeling in de sfeer van recreatie en toerisme en zo mogelijk een 
ontwikkeling met een toegevoegde waarde voor de recreatieve as Vesting Heusden-Poort van 
Heusden-Loonse en Drunense Duinen. De ligging aan de Bergsche Maas moet zo mogelijk uitgenut 
worden. Verder denkt men aan de vestiging van nieuwe horecagelegenheden in de vorm van een 
hotel of een botel (nee, dat is geen typefout). De accommodatie moet in ieder geval een bijdrage 
leveren aan het langer vasthouden van de toerist in onze gemeente; de verblijfsduur moet verlengd 
worden. Verder kan de locatie een bijdrage leveren aan het oplossen van de parkeerproblematiek in 
de Vesting Heusden. 

Meer concrete uitgangspunten: er moet minder bouwvolume komen; daarmee wordt de 
overstroombaarheid van het gebied ook verbeterd. Men wil slechts een beperkt aantal woningen 
en/of appartementen toestaan en die woningbouw mag niet concurrerend zijn voor de grondpositie 
van de gemeente Heusden. En men wil een grote jachthaven van minimaal 3 hectaren creëren. Men 
denkt daarbij niet alleen aan een nieuwe jachthaven en uitbreiding van het aantal ligplaatsen, maar 
ook aan rondvaarten, watervervoer en watertaxi. Ook een soort transferiumfunctie vanuit het water 
met bijvoorbeeld een supermarkt en/of andere voorzieningen behoort tot de mogelijkheden. 

Tot zover een kleine greep uit de randvoorwaarden die het college heeft samengesteld. 
Ondernemers kunnen hun ideeën naast dit toetsingskader leggen en beoordelen of het plan binnen 
deze kaders past. Het toetsingskader schept wat dat betreft meer duidelijkheid over de 
mogelijkheden voor een toekomstige bestemming. Die toekomstige bestemming zal uiteindelijk ook 
moeten passen in een nieuw bestemmingsplan voor het gehele gebied en op dat punt heeft 
uiteindelijk de gemeenteraad het laatste woord. Nu zijn de ondernemers aan zet om hun plannen te 
presenteren; natuurlijk is de economische situatie momenteel nou niet bepaald ideaal te noemen 
maar er zijn ook in dit soort situaties altijd wel ondernemers die mogelijkheden zien.  
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