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1. INLEIDING 
 
 
1.1 Aanleiding    
Het monumentale complex De Weijer biedt onderdak aan diverse sociale instellingen en diensten.  
De gemeente Boxmeer, eigenaar van het complex, moet bezuinigen en als gevolg daarvan gaan 
vele sociale en culturele instellingen, die nu een ruimte in De Weijer huren, minder subsidie 
ontvangen. Het is te verwachten dat dit leidt tot huuropzegging en daarmee minder jaarlijkse baten 
voor De Weijer. Ook de exploitatiesubsidie van de gemeente zal worden afgebouwd.  
 
1.2 Doel 
De gemeente wenst dat De Weijer de rol van verzamelgebouw van al die culturele en 
maatschappelijke initiatieven blijft behouden. Dit kan echter alleen als De Weijer doorgroeit naar 
een bedrijf met een zelfstandige sluitende exploitatie. Om dit te bereiken zal de horecafunctie 
uitgebreid moeten worden. 
De Weijer ligt in bestemmingsplan Boxmeer Oost met de bestemming ‘Maatschappelijk’. 
Toegestaan zijn sociaal-medische doeleinden, sociaal-culturele doeleinden en hieraan 
ondergeschikte horecavoorzieningen. Deze bestemming staat een uitbreiding van de 
ondergeschikte horecafunctie naar hoofdfunctie niet toe.  
Doel van dit bestemmingsplan is dus om in De Weijer de vestiging van een zelfstandige 
horecagelegenheid mogelijk te maken. 
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2. BELEIDSKADER 
 
 
2.1 Rijk 
 
2.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR ) 
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is begin 2012 in werking getreden en geeft weer 
de volgende ambities voor Nederland die inspelen op de (inter)nationale ontwikkelingen die de 
ruimtelijke en mobiliteitsopgaven bepalen richting 2040. 
• Nederland behoort in 2040 tot de top 10 concurrerende landen van de wereld door een goede 

ruimtelijk-economische structuur voor een excellent vestigingsklimaat voor bedrijven en 
kenniswerkers. Dit betekent onder andere een optimale internationale bereikbaarheid van 
stedelijke regio’s in 2040 en uitstekende) logistieke verbindingen van de mainports Rotterdam 
en Schiphol, de brainport Zuidoost Nederland en de greenports met Europa en de rest van de 
wereld. 

• De gebruikers van de wegen, spoorwegen en vaarwegen beschikken in 2040 over optimale 
ketenmobiliteit door een goede verbinding van de verschillende mobiliteitsnetwerken via 
multimodale knooppunten (voor personen en goederen) en door een goede afstemming van 
infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling. 

• De woon- en werklocaties in steden en dorpen sluiten in 2040 aan op de (kwalitatieve) vraag 
en locaties voor transformatie en herstructurering worden zoveel mogelijk benut. 

• Nederland biedt in 2040 zijn inwoners een veilige en gezonde leefomgeving met een goede 
milieukwaliteit, zowel in stedelijk als landelijk gebied. Daarnaast is Nederland in 2040 blijvend 
beschermd tegen overstromingen en heeft Nederland nog steeds de bestaande (inter)nationale 
unieke cultuurhistorische waarden en een natuurnetwerk dat de flora- en faunasoorten in stand 
houdt. 

• Nederland kent in 2040 een robuust internationaal energienetwerk en de energietransitie is 
substantieel ver gevorderd.   
 

Het Rijk formuleert drie hoofddoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te 
houden voor de middellange termijn (2028): 
• Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-

economische structuur. 
• Het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de 

gebruiker voorop staat. 
• Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden behouden zijn.    
 

2.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 
Het op 30 december 2011 in werking getreden Besluit algemene regels ruimtelijk ordening (Barro) 
beschrijft een aantal projecten en stel per project regels waaraan bestemmingsplannen moeten 
voldoen. Voorlopig zijn de volgende zes projecten beschreven: 
- Mainport ontwikkeling Rotterdam 
- Kustfundament 
- Grote rivieren 
- Waddenzee en Waddengebied 
- Defensie 
- Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde. 
Binnenkort worden hieraan toegevoegd: 
- Hoofdwegen en hoofdspoorwegen 
- Elektriciteitsvoorzieningen 
- Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen 
- Ecologische hoofdstructuur 
- Primaire waterkeringen buiten het kustfundament 
- IJsselmeergebied.  
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2.1.3 Nationaal Waterplan 
In december 2009 heeft het kabinet het Nationaal Waterplan vastgesteld. Dit plan geeft op 
hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2009-2015 voert om te komen tot een duurzaam 
waterbeheer. Het Nationaal Waterplan is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 
1998 en vervangt alle voorgaande nota’s waterhuishouding. Het Nationaal Waterplan is opgesteld 
op basis van de Waterwet die met ingang van 22 december 2009 van kracht is. Op basis van de 
Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten de status van 
structuurvisie. 
De klimaatverandering en de daarmee samenhangende stijging van de zeespiegel, nattere winters 
en hogere neerslagentiteiten in de zomerperioden vragen een ander waterbeheer in de 21e eeuw 
en meer ruimte voor water. Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten spraken in het 
Nationaal Bestuursakkoord Water-Actueel (2008) af dat de regionale watersystemen in 2015 op 
orde moeten zijn. Samenwerking en afstemming tussen de overheden is hierbij erg belangrijk. In 
het NBW is afgesproken dat water een medesturend aspect is binnen de ruimtelijke ordening en 
dat het watersysteem ‘op orde’ moet worden gebracht. Dit betekent dat het watersysteem robuust 
en veerkrachtig moet zijn en moet voldoen aan de normen voor wateroverlast, nu en in de 
toekomst. De watertoets vormt hierbij een waarborg voor de inbreng van water in de ruimtelijke 
ordening.  
Een bijlage bij het NWP is het stroomgebiedbeheerplan (SGBP) voor de Maas. Dit beheerplan 
geeft onder meer een beschrijving van het stroomgebied Maas, de doelen voor de oppervlakte- en 
grondwaterlichamen en een samenvatting van de maatregelen die genomen gaan worden. 
 
2.1.4 Het Nationaal Milieubeleidsplan 4 (NMP4) 
In 2001 verscheen de kabinetsnota ‘Een wereld en een wil: werken aan duurzaamheid’, beter 
bekend als het vierde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4). In dit beleidsplan wordt voor zeven 
grote milieuproblemen beschreven dat over dertig jaar forse moeilijkheden worden verwacht 
wanneer nationaal en internationaal ingrijpen uitblijft: 
- verlies aan biodiversiteit 
- klimaatverandering 
- overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen 
- bedreigingen van de gezondheid 
- bedreigingen van de externe veiligheid 
- aantasting van de leefomgeving 
- mogelijk onbeheersbare risico’s. 
In NMP4 licht het kabinet het te voeren milieubeleid toe. Het NMP4 wil een einde maken aan het 
afwentelen van milieulasten op de generaties na ons en op mensen in arme landen. Want met de 
huidige manier van produceren en consumeren schuiven we nog steeds onze milieulasten door 
naar anderen. Volgens het NMP moet het lukken binnen 30 jaar te zijn overgestapt naar een 
duurzaam functionerende samenleving. 
 
2.1.5 Rijksmonument 
De Weijer is om haar cultuurhistorische waarde door de rijksoverheid aangewezen om te worden 
beschermd en behouden te blijven. Nederland heeft ongeveer 62.000 rijksmonumenten. 
De wet beschermt monumenten tegen sloop en ingrijpende verbouwingen. Monumenten mogen 
niet zomaar gerestaureerd of verbouwd worden. Voor werkzaamheden aan een rijksmonument is 
vaak een omgevingsvergunning nodig. De gemeente beoordeelt of met een verbouwing het 
historische karakter van een pand behouden blijft. 
 
2.1.6 Conclusie 
Het rijksbeleid heeft geen specifieke gevolgen voor het plangebied. 
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2.2 Provincie 
  
2.2.1 Structuurvisie Noord-Brabant 
De Wet ruimtelijke ordening vraagt overheden om hun belangen duidelijk in een structuurvisie te 
definiëren. Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben daartoe op 1 oktober 2010 de 
Structuurvisie ruimtelijke ordening vastgesteld. De Structuurvisie, in werking getreden op 1 januari 
2011, geeft aan hoe de provincie omgaat met de ruimtelijke opgave voor de periode tot 2025, met 
een doorkijk naar 2040. De Structuurvisie is opgebouwd uit twee delen (A en B) en een uitwerking. 
Deel A bevat de hoofdlijnen van het beleid. Hierin heeft de provincie haar belangen gedefinieerd 
en ruimtelijke keuzes gemaakt. Deze ruimtelijke belangen en keuzes zijn in deel B in vier 
structuren geordend:  
a. De groenblauwe structuur omvat de samenhangende gebieden waaronder de ecologische 

hoofdstructuur en bestaat voornamelijk uit waterlopen, bos- en natuurgebieden. 
Doel: het positief ontwikkelen van de biodiversiteit, het robuust en veerkrachtig maken van 
de groenblauwe structuur, het versterken van de natuurlijke basis en landschappelijke 
contrasten. 

b. Het landelijk gebied ligt buiten de groenblauwe structuur en de stedelijke structuur en biedt een 
multifunctionele gebruiksruimte voor land- en tuinbouw, natuur, water, recreatie, toerisme en 
kleinschalige stedelijke functies. 
Doel: ruimte bieden voor een breed georiënteerde plattelandseconomie en agrarische 
ontwikkeling, het garanderen van een duurzame ontwikkeling van de agrarische sector en 
versterken van het landschap. 

c. De stedelijke structuur bestaat uit de steden en dorpen in Noord-Brabant. De vijf grote steden 
(Tilburg, Breda, ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Helmond) zijn met de omliggende suburbane 
gebieden uitgegroeid tot de brandpunten van de verstedelijking in Noord-Brabant en vormen 
samen het stedelijk netwerk BrabantStad. 
Doel: het concentreren van verstedelijking, inspelen op demografische ontwikkelingen, 
zorgvuldig ruimtegebruik en meer aandacht voor ruimtelijke kwaliteit. 

d. De infrastructuur van de provincie Noord-Brabant bestaat uit een fijnmazig en samenhangend 
netwerk van wegen, spoorlijnen, vaarwegen, luchthavens en buisleidingen. 
Doel: een betere verknoping van infrastructuur en ruimtelijke ontwikkelingen en het 
bevorderen van de bereikbaarheid. 

 
2.2.2 Verordening Ruimte    
Een structuurvisie is niet direct juridisch bindend voor burgers en overheden. Toch kan het in het 
kader van de ruimtelijke ordening van provinciaal belang zijn om bepaalde aspecten veilig te 
stellen. De provincie heeft daartoe een Verordening Ruimte opgesteld, de juridische vertaling van 
de Structuurvisie. De op 1 maart 2011 in werking getreden Verordening bevat in hoofdzaak  
algemene regels die de gemeente in acht moet nemen bij het opstellen van bestemmingsplannen.    
 
Zorgvuldig ruimtegebruik 
De provincie vraagt gemeenten om bij ruimtelijke afwegingen het principe van een zorgvuldig 
gebruik van de ruimte toe te passen. Dat betekent dat eerst gekeken wordt naar mogelijkheden 
voor intensivering op of hergebruik binnen bestaand bebouwd gebied.  Ook in het buitengebied is 
ruimte voor hergebruik als gevolg van de verwachting dat een aanzienlijk deel van de agrarische 
bedrijven in de nabije toekomst hun bedrijfsvoering beëindigen. Bij ontwikkelingen buiten bestaand 
stedelijk gebied wil de provincie verder dat de initiatiefnemer zorgt voor een investering in het 
landschap om daarmee het verlies aan omgevingskwaliteit te beperken. 
 
2.2.3 Provinciaal waterplan 2010-2015 
Op 20 november 2009 hebben Provinciale Staten het Provinciaal Waterplan 2010-2015 ‘Waar 
water werkt en leeft’ vastgesteld. Het Provinciaal Waterplan is op 22 december 2009 in werking 
getreden. Het Waterplan houdt rekening met duurzaamheid en klimaatveranderingen. Het is een 
breed gedragen beleidsplan, omdat het tot stand is gekomen in nauwe samenwerking met veel 
belanghebbende (water)partijen in Brabant. 
 
2.2.4 Conclusie 
Het provinciaal beleid heeft geen specifieke gevolgen voor het plangebied. 
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2.3 Regio 
 
2.3.1 Waterbeheerplan 2010-2015 Waterschap Aa en Ma as 
Het waterbeheerplan 2010-2015 van het waterschap maakt inzichtelijk wat het waterschap de 
komende jaren gaat doen. Het doel is om het watersysteem en de afvalwaterketen op orde te 
houden. Binnen het beheergebied is het waterschap verantwoordelijk voor het waterbeheer, het 
waterkeringenbeheer en het transporteren en zuiveren van afvalwater. De beleidsuitgangspunten 
en principes die zij daarbij hanteren staan in het plan. De volgende maatschappelijke 
doelstellingen voor water zijn geformuleerd: 
• veilig en bewoonbaar beheergebied; 
• voldoende water; 
• schoon water; 
• natuurlijk en recreatief water. 
 
2.3.2 Regionaal Convenant Duurzaam Bouwen 2009-2012  
Sinds 2006 kent de regio Noordoost Brabant een regionaal convenant Duurzaam Bouwen.   
In januari 2009 is het tweede regionaal convenant Duurzaam Bouwen ondertekend.  
Het belangrijkste verschil met het vorige convenant is dat het huidige convenant (2009-2012) niet 
meer is gebaseerd op het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen, maar op GPR-gebouw1. Het is 
een aansprekend instrument dat voor de ontwikkelaar van bouwwerken veel informatie en 
flexibiliteit geeft. Het regionaal convenant Duurzaam Bouwen is tot stand gekomen in 
samenwerking met zeven woningcorporaties in de regio Noordoost Brabant, dertien gemeenten en 
de lokale vertegenwoordiging van BouwendNederland (vereniging van bouw- en infrabedrijven).  
Het convenant bevat ambities voor gemeenten en externe bouwpartijen zoals de 
woningcorporaties in de regio en BouwendNederland.  
 
2.3.3 Regionale beleidsvisie Externe Veiligheid Lan d van Cuijk (2009) 
Samen met de gemeenten in het land van Cuijk is een regionale beleidsvisie externe veiligheid 
opgesteld.  De gemeente Boxmeer heeft de beleidsvisie externe veiligheid op 3 februari 2009 
vastgesteld. De beleidsvisie richt zich op het beheersen van externe veiligheidsrisico’s in de vijf 
gemeenten. In 2012 wordt de huidige beleidsvisie geactualiseerd en zal voor de komende periode 
(2012-2014) een nieuw uitvoeringsprogramma  worden opgesteld. 
 
2.3.4 Conclusie 
Het regionale beleid heeft geen specifieke gevolgen voor het plangebied. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Licenties voor GPR gebouw zijn aan te vragen bij de gemeente. 
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2.4 Gemeente 
 
 
2.4.1 Gemeentelijk milieubeleidsplan 2010-2013  
Het milieubeleidsplan 2010-2013 bevat het gemeentelijk beleid op het gebied van duurzaamheid 
voor de jaren 2010-2013, de reguliere milieutaken en de doelen die de komende jaren gerealiseerd 
moeten worden. Het milieubeleidsplan vormt een ‘paraplu’ voor de milieuambities voor nu en in de 
toekomst en legt verbindingen tussen de milieuonderwerpen. Hierbij wordt rekening gehouden met 
de effecten op ‘people’ en ‘profit’, maar het aspect ‘planet’ is leidend in de gemaakte keuzes. 
 
2.4.2 Gemeentelijk beleid hogere geluidsgrenswaarde n 
Met ingang van 1 januari 2007 is de Wet geluidhinder gewijzigd. Met de wijziging is een stap gezet 
in de verdere decentralisatie van de geluidswetgeving. Een van de wijzigingen is dat de 
bevoegdheid voor het verlenen van een hogere geluidsgrenswaarde, voor lokale 
aangelegenheden, wordt gedecentraliseerd naar Burgemeester en Wethouders. Dat betekent dat 
een hogere waardebesluit niet langer ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten hoeft te worden 
voorgelegd. Gemeenten moeten nu met eigen argumenten en criteria een hogere grenswaarde 
motiveren. Deze argumenten en criteria kunnen worden geformuleerd en vastgelegd in een eigen 
ontheffingsbeleid op basis waarvan de besluiten onderbouwd kunnen worden genomen.  
De gemeente Boxmeer heeft ervoor gekozen om op basis van de Wet geluidhinder gemeentelijk 
beleid op te stellen voor het verlenen van hogere grenswaarden, ten gevolge van wegverkeers-, 
railverkeers- en industrielawaai. Het doel van het beleid is minder ontheffingen verlenen en een zo 
laag mogelijke geluidsbelasting realiseren binnen de gemeente Boxmeer. Hiermee wordt een 
optimaal mogelijk leefklimaat voor de burgers nagestreefd.  
 
2.4.3 Gemeentelijk waterplan   
Het gemeentelijk waterplan beschrijft de visie op water in samenhang, voor het gehele 
watersysteem en de waterketen. 21 juni 2011 is het nieuwe uitvoeringsprogramma; het waterplan-
projectenboek 2011-2013, vastgesteld. Dit uitvoeringsprogramma is in zeer nauwe samenwerking 
met het waterschap Aa en Maas opgesteld. Samen met het waterschap streeft de gemeente 
Boxmeer ernaar om gezamenlijke waterdoelen en streefbeelden voor het totale watersysteem en 
de totale waterketen tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten te realiseren.  
De gemeente wil op zijn minst voldoen aan de verplichtingen die vanuit hogere overheden op de 
gemeente afkomen: de Europese Kaderrichtlijn Water, het Nationaal Bestuursakkoord Water 
(Stedelijke wateropgave), de “Wet gemeentelijke watertaken” etc. In het waterplan zijn zeven 
waterdoelen geformuleerd: 
1.   Een veilig en gezond (grond)watersysteem in 2015. 
2.   Een veerkrachtig en duurzaam (grond)watersysteem in 2015. 
3.   Een optimaal functionerende waterketen in 2015. 
4.   Water als ordenend principe. 
5.   Recreatie en educatie. 
6.   Effectieve waterorganisatie. 
7.   Waterbewustzijn en watercommunicatie. 
 
2.4.4 Welstandsnota 2009 
Op 1 januari 2003 is de Woningwet gewijzigd. Een van de wijzigingen had betrekking op de 
uitoefening van het welstandstoezicht. Ingevolge de Woningwet moeten bouwplannen beoordeeld 
worden op basis van vooraf vastgelegde welstandscriteria waarin zo concreet mogelijk moet staan 
wat het criterium ‘redelijke eisen van welstand’ inhoudt. De beleidsregels van de gemeente 
Boxmeer zijn in 2004 vastgelegd in de welstandsnota, die op 5 november 2009 vervangen is de 
door de op 1 oktober 2009 door de gemeenteraad vastgesteld welstandsnota 2009. 
In de welstandnota 2009 zijn drie welstandsniveaus te onderscheiden: welstandsniveau 1, 
welstandsniveau 2 en welstandsvrij.  
Dit bestemmingsplan heeft alleen betrekking op een functiewijziging en de welstandsnota speelt 
hierin geen rol. 
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3. UITVOERINGSASPECTEN 
 
 
3.1 Milieuaspecten en fysieke aspecten 
Het bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Een onderzoek naar de 
planologische relevante aspecten is daarom niet nodig. Uitzondering daarop zijn: 
 
3.1.1 Archeologie 
In het voorjaar van 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Boxmeer de startnotitie archeologiebeleid vastgesteld. In die notitie is een aantal beslispunten 
vastgelegd ten aanzien van het toekomstige archeologiebeleid in de gemeente Boxmeer. 
Vervolgens zijn de beslispunten vastgelegd in een beleidsplan met bijbehorende beleidskaart, die 
uiteindelijk door de gemeenteraad op 14 mei 2009 zijn vastgesteld. 
Op de beleidskaart is het grondgebied van de gemeente Boxmeer verdeeld in vijf gebieden en 
voor vier gebieden zijn bestemmingsplanregels opgesteld: 
Waarde – archeologie 1: rijksmonument; 
Waarde – archeologie 2: archeologisch waardevol gebied A en B; 
Waarde – archeologie 3: archeologisch onderzoeksgebied A; 
Waarde – archeologie 4: archeologisch onderzoeksgebied B; 
Gebied met lage verwachting. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het plangebied is aangeduid als archeologisch onderzoeksgebied A, zodat op het perceel de 
dubbelbestemming Waarde – archeologie 3 gelegd is. 
 
3.1.2 Waterhuishouding 
Het beleid van het waterschap Aa en Maas is vastgesteld in het Waterbeheersplan 2010 - 2015. 
Dit plan kent de volgende hoofddoelstelling: 'Het ontwikkelen, beheren en in stand houden van 
gezonde en veerkrachtige watersystemen, die ruimte bieden aan een duurzaam gebruik voor 
mens, dier en plant en waarbij de veiligheid is gewaarborgd.' Voor een duurzaam waterbeheer 
hanteert het waterschap een vijftal doelstellingen: 
• zorgen voor een duurzame watervoorziening 
• streven naar flexibele en veerkrachtige watersystemen 
• minimaliseren van wateroverlast 
• vergroten van de ecologische en landschappelijke betekenis van water (belevingswaarde) 
• optimaliseren van de inspanningen voor de waterbeheerder. 
Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen hanteert het waterschap een aantal beleidsuitgangspunten 
ten aanzien van het duurzaam omgaan met water, die van belang zijn als vertrekpunt van het 
overleg tussen initiatiefnemer en waterbeheerder. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dient de 
initiatiefnemer invulling te geven aan onder andere deze beleidsuitgangspunten: 
• gescheiden houden van vuil water en schoon hemelwater 
• doorlopen van de afwegingsstappen 'hergebruik, infiltratie, buffering en afvoer' 
• hydrologisch neutraal bouwen 
• water als kans 
• meervoudig ruimtegebruik 
• voorkomen van vervuiling 
• wateroverlastvrij bestemmen 
• waterschapsbelangen. 
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3.2 Economische en financiële aspecten 
 
Op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening moet gelijktijdig met de vaststelling van 
een bestemmingsplan een exploitatieplan worden vastgesteld, tenzij het verhaal van kosten 
anderszins is verzekerd en ook aan de voorwaarden van artikel 6.12 is voldaan. In het onderhavig 
plan worden geen ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Dit betekent dat voor dit bestemmingsplan 
vaststelling van een exploitatieplan niet nodig is.  
 
3.3 Handhaafbaarheid 
 
Het ontwikkelen van beleid en de vertaling daarvan in een bestemmingsplan heeft geen zin, indien 
na de vaststelling van het bestemmingsplan geen handhaving plaatsvindt. Daarom is het belangrijk 
om reeds ten tijde van het opstellen van een bestemmingsplan aandacht te besteden aan de 
handhaafbaarheid van de voorgeschreven regels. 
Vier factoren zijn van wezenlijk belang voor een goed handhavingsbeleid: 
a. Voldoende kenbaarheid van het plan 
 Een goed handhavingsbeleid begint bij de kenbaarheid van het bestemmingsplan bij            

degenen die het moeten naleven. De Wro bevat enkele waarborgen ten aanzien van de te 
volgen procedure: in de bestemmingsplanprocedure zijn een aantal inspraakmomenten 
ingebouwd. 

b. Voldoende draagvlak voor het beleid en de regeling in het plan 
 De inhoud van het plan kan slechts gehandhaafd worden indien het beleid en de regeling in 

grote kring ondersteund wordt door de gebruikers van het plangebied. Uiteraard kan niet 
iedereen zich vinden in elk onderdeel van het plan. Een algemene positieve benadering van 
het bestemmingsplan is echter wel wenselijk. 

c. Realistische en inzichtelijke regeling 
 Een juridische regeling dient inzichtelijk en realistisch te zijn; dat wil zeggen niet onnodig 

beperkend of inflexibel. Bovendien moeten de bepalingen goed controleerbaar zijn. De regels 
moeten derhalve niet meer regelen dan noodzakelijk is. 

d. Actief handhavingsbeleid 
 Het sluitstuk van een goed handhavingsbeleid is voldoende controle van de feitelijke situatie in 

het plangebied. Daarnaast moeten adequate maatregelen worden getroffen indien de 
voorschriften worden overtreden. Indien dit wordt nagelaten, ontstaat een grote mate van 
rechtsonzekerheid.  

De gemeente voert een actief handhavingsbeleid. Medewerkers van de gemeente houden zich 
bezig met het toezicht op de naleving van de Woningwet en de Wro. Het hoofddoel is de controle 
van de naleving van de verleende vergunningen en het opsporen van illegale bouw. 
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4. JURIDISCHE VERANTWOORDING 
 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de regelgeving (regels en verbeelding). In de voorgaande 
hoofdstukken is reeds op enkele aspecten ingegaan. Uitgangspunt voor de regels is de Standaard 
Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 (SVBP 2012) en de op 1 juli 2008 in werking getreden 
Wet ruimtelijke ordening. 
 
4.1 Algemeen 
 
Hoofdstuk 1 bevat de begrippen (artikel 1) en een bepaling over de wijze van meten (artikel 2); 
deze worden in alfabetische volgorde gegeven en dienen als referentiekader voor de overige 
regels. 
Hoofdstuk 2 bevat de bestemmingen. Deze artikelen hebben een min of meer vaste opbouw. 
Hoofdstuk 3 bevat de algemene regels, die van algemeen belang zijn voor het plan. 
Hoofdstuk 4 bevat tenslotte de overgangsregels en slotregel. 
 
4.2 Toelichting op de regels   
 
Hoofdstuk 1:   Inleidende regels 
 
Begrippen 
In artikel 1 is een aantal begrippen nader gedefinieerd teneinde onduidelijkheid te voorkomen. 
Voor een aantal begrippen bevat de SVBP 2012 de begripsbepalingen; in enkele gevallen zijn de 
in de gemeente gebruikelijke definities opgenomen. 
  
Wijze van meten 
In artikel 2 wordt aangegeven op welke wijze gemeten moet worden bij het beoordelen of de 
maatvoering in overeenstemming is met de regels. Ook bij de meetregels is de SVBP 2012 
grotendeels leidend, aangezien ook de wijze van meten dwingend is voorgeschreven in deze 
Standaard. 
 
Hoofdstuk 2:   Bestemmingsregels 
 
De regels van een bestemming worden als volgt opgevolgd en benoemd: 
1. Bestemmingsomschrijving, waarin een omschrijving gegeven wordt van de aan de gronden 

toegekende functies. Als eerste wordt de hoofdfunctie aangegeven, vervolgens worden, indien 
nodig, de andere aan de grond toegekende functies genoemd. Soms is het nodig een "nadere 
detaillering van de bestemmingsomschrijving" op te nemen, waarin een verdere uitleg over de 
omschrijving van de bestemming wordt gegeven. 

2. In de bouwregels wordt bepaald aan welke voorwaarden de bebouwing moet voldoen. Voor 
zover nodig wordt een onderscheid gemaakt in woningen, bijbehorende bouwwerken en 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

3. In de specifieke gebruiksregels wordt beschreven hetgeen gerekend wordt tot een strijdig 
gebruik van zowel de grond als de bouwwerken. 

4. Bij sommige bestemmingen wordt aangegeven in welke gevallen en onder welke voorwaarden 
burgemeester en wethouders met een omgevingsvergunning kunnen afwijken van de regels. 

5. Indien nodig wordt geregeld dat voor het uitvoeren van sommige werken, geen bouwwerken 
zijnde, en werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig is.    

 
Hoofdstuk 3:   Algemene regels 
 
Anti-dubbeltelregel 
Met de anti-dubbeltelregel wordt geregeld dat grond die eerder bij een verleende vergunning is 
meegenomen niet nog eens meegenomen mag worden bij de verlening van een nieuwe 
vergunning. 
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Algemene bouwregels 
In dit artikel zijn bepalingen met betrekking tot ondergronds bouwen opgenomen, alsmede een 
regeling waarin bepaalde onderwerpen uit de bouwverordening van toepassing verklaard worden. 
Algemene afwijkingsregels 
Het gaat hierbij om een algemene afwijkingsmogelijkheid van de in de regels gegeven maten en 
normen met betrekking tot het bouwen. 
 
Algemene procedureregel 
De procedureregel schrijft voor op welke wijze een voornemen tot het stellen van nadere eisen 
kenbaar wordt gemaakt en wie, wanneer hierop kan reageren.  
 
Hoofdstuk 4:   Overgangsrecht en slotregel 
 
Overgangsrecht 
In deze artikelen is een regeling opgenomen voor bestaande zaken en rechten die niet in 
overeenstemming zijn met de overige regelingen in dit bestemmingsplan en mits niet strijdig met 
het voorheen geldende bestemmingsplan met de daaronder begrepen overgangsbepaling. Voor 
deze bepaling is aansluiting gezocht bij het nieuwe Besluit ruimtelijke ordening, waarin standaard 
overgangsrecht voor bestemmingsplannen is opgenomen. 
 
Slotregel 
De slotregel bevat de titel van het bestemmingsplan. 
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5. (VOOR)OVERLEG 
 
Gezien de geringe omvang van het plangebied is besloten om geen voorontwerp- maar meteen 
een ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen. Het ontwerpbestemmingsplan is uiteraard 
wel gezonden naar de provincie Noord-Brabant en waterschap Aa en Maas.  
 
 
 
 
 


