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Onderwerp
Bestemmingsplan Buitengebied 2017, eerste herziening.

Voorstel
1. De zienswijzen als volgt te beoordelen:

« 6 ontvankelijk te verklaren, waarvan
I. 2 over te nemen;

II. 1 gedeeltelijk over te nemen;
III. 3 niet over te nemen;

Conform de Nota van zienswijzen, advies en ambtshalve aanpassingen 
bestemmingsplan ‘Buitengebied 2017, eerste herziening’;

2. Het bestemmingsplan Buitengebied, zowel digitaal als analoog, vast te stelen op basis van het 
ontwerpbestemmingsplan van 7 september 2018 met kenmerk 
NL.IMR0.0770.BPB20171h0063-ONTW met de volgende wijzigingen :

a. De bestemming ter plaatse van Hapertseweg 11, Duizel wordt ‘Maatschappelijk’.
b. De bestemming ter plaatse van de loods nabij Veneind 2, Wintelre wordt ‘Wonen’. Tevens

krijgen de gronden rondom de loods de bestemming ‘Groen - landschappelijke inpassing’ 
en wordt een voorwaardelijke verplichting opgenomen. Tevens wordt een tekening 
waarop de landschappelijke inpassing is weergegeven toegevoegd als bijlage bij de 
regels.

c. De toets van de ontwikkeling ter plaatse van Oirschotsedijk öa/b aan de BZV, wordt
toegevoegd als bijlage bij de toelichting.

d. Het bestemmingsplan wordt aangepast zodat een terrasoverkapping van maximaal 15 m1 2
mogelijk wordt gemaakt ter plaatse van bungalowpark Postelseweg, Eersel, onder de 
voorwaarde dat de overkapping passend is bij de uitstraling van de bungalow.

e. De aanduiding voor maximaal twee woningen bij Mostheuvel 27-27A wordt verwijderd .
f. Voor de locatie Mostheuvel 27-27A wordt een persoonsgebonden overgangsrecht

opgenomen en een afwijkingsmogelijkheid voor een tweede woning met als voorwaarde 
dat de cultuurhistorische waarden van het pand geborgd zijn en voldaan wordt aan een 
goed woon- en leefklimaat.

g. De landschappelijke inpassing voor Stokkelen 5, 7 en 7a wordt uitgebreid conform de
bijlage bij de regels waarin de landschappelijke inpassing voor Stokkelen 5, 7 en 7a is 
weergegeven. Dit betekent dat aan de oost-, west- en zuidzijde van het perceel ook een 
bestemming ‘Groen - Landschappelijke inpassing’ wordt opgenomen.

h. De aanduiding 'opslag 200 m2, wordt opgenomen op de verbeelding. In de regels wordt
hierbij aangegeven dat specifiek voor Stokkelen 5 een buitenopslag van maximaal 200 m2 
is toegestaan (conform het bestemmingsplan Buitengebied 2017).

i. De bestemming ter plaatse van Stokkelen 5 wordt gewijzigd naar ‘Bedrijf - agrarisch
verwant en technisch hulpbedrijf in plaats van de bestemming 'Bedrijf’.

j. De resultaten van het aanvullend asbestonderzoek voor Stokkelen 7 en 7a worden
toegevoegd aan de ruimtelijke onderbouwing.

k. De begrenzing van het plangebied wordt overgenomen van het bestemmingsplan
Buitengebied 2017.

l. Op de verbeelding zal de maximale bebouwde oppervlakte (1.500 m2) worden toegevoegd
ter plaatse van Schadewijk 23.

m. Aan de regels wordt bij artikel 17.1.2 Schadewijk 23 toegevoegd aan de Staat van 
recreatieve voorzieningen.
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n. Op de verbeelding wordt het per abuis verwijderde bouwvlak waar woningbouw was
toegestaan in Landgoed Heijbroeck opnieuw toegevoegd. Het bouwvlak wordt lichtelijk 
gedraaid zodat het bouwvlak in de zichtlijnen van het landgoed ligt.

o. Ter plaatse van Veneind 212a zal op de verbeelding worden aangegeven dat het twee
woningen betreft, conform het bestemmingsplan Buitengebied (2009).

p. Op 30 oktober 2018 hebben Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant de
Verordening Ruimte gewijzigd vastgesteld en een kaartaanpassing doorgevoerd. De 
verbeelding van het bestemmingsplan Buitengebied 2017, eerste herziening wordt hier 
dan ook op aangepast.

» Na vaststelling wordt het identificatienummer: NL.IMR0.0770.BPB20171 h0063-VAST; 
» De gebruikte ondergrond: grootschalige basiskaart (GBK) (2018-07-10).

Inleiding/aanľeiding
Op 6 maart 2018 is het bestemmingsplan Buitengebied 2017 door de gemeenteraad van Eersel 
vastgesteld. Gedurende de totstandkoming van het bestemmingsplan Buitengebied 2017 en in de 
periode erna bleek dat er diverse kleinschalige particuliere initiatieven binnen de gemeentegrenzen 
speelden die planologisch verankerd dienden te worden. Daarnaast bleek na vaststelling dat er 
sprake was van een aantal incorrectheden in het bestemmingsplan Buitengebied 2017 die hersteld 
moeten worden. Door middel van een herziening van het bestemmingsplan worden deze 
initiatieven en incorrectheden planologisch verankerd.

Wettelijk en/of beleidskader
- Toekomstvisie gemeente Eersel 2030
- Verordening ruimte (provincie)
- Bestemmingsplan Buitengebied 2017

Argumenten

1.1 Voor vaststelling van een bestemmingsplan moet eerst een standpunt worden ingenomen over 
de ingediende zienswijzen.

In de bijlage Nota van zienswijzen, advies en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan 
“Buitengebied 2017, eerste herziening” zijn de zienswijzen en adviezen samengevat en is 
aangegeven of het bestemmingsplan aangepast wordt naar aanleiding van de zienswijzen of 
adviezen.

2.1 Het bestemmingsplan biedt een regeling op basis waarvan cultuurhistorisch waardevolle 
panden worden beschermd.

De splitsing van cultuurhistorisch waardevolle (langgevel)boerderijen van één naar twee 
woningen is in het bestemmingsplan Buitengebied 2017 niet mogelijk. Om deze waardevolle 
boerderijen te behouden is het wenselijk om een woningsplitsing voor initiatiefnemers 
eenvoudiger mogelijk te maken. In deze eerste herziening van het bestemmingsplan 
Buitengebied 2017 is daarom een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor dergelijke 
cultuurhistorisch waardevolle boerderijen. Aan een splitsing worden in het bestemmingsplan 
voorwaarden gesteld in verband met de aanwezigheid van cultuurhistorische waarden. 
Dergelijke waarden dienen door middel van onderzoek inzichtelijk te worden gemaakt en 
vervolgens te worden beschermd in het wijzigingsplan.

Om de cultuurhistorisch waardevolle bebouwing te beschermen is een regeling opgesteld. Deze 
regeling geldt voor alle cultuurhistorisch waardevolle panden die in het bestemmingsplan 
Buitengebied 2017 als zodanig zijn benoemd. De regeling maakt onderdeel uit van de regels 
van het bestemmingsplan Buitengebied 2017, eerste herziening.
Voor het behoud van de cultuurhistorisch waardevolle panden is het aan te bevelen om een 
kortere procedure te volgen. Daarom is een wijzigingsbevoegdheid voor het college van 
burgemeester en wethouders opgenomen, zodat woningsplitsing bij cultuurhistorisch 
waardevolle panden een kortere procedure kan volgen.
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Communicatie/Participatie
De indieners van een zienswijze worden per brief geïnformeerd over uw besluit.

Planning
Na publicatie van het vastgestelde plan is het mogelijk om beroep in te stellen bij de Raad van 
State.

Bijlagen
- Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2017, eerste herziening;
- Nota van zienswijzen, advies en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan ‘Buitengebied 

2017, eerste herziening’;
- Zienswijzen (alleen op Raadsnet);
- Beoordeling bestemmingsplanregels ‘cultuurhistorisch waardevolle panden’;
- Alternatieven ontwikkeling Mostheuvel 27-27A te Wintelre;
- Aanvullend asbestonderzoek aan Stokkelen 7-7a te Eersel.

Eersel, 11 december 2018 
Burgemeester en wethouders van Eersel 
secretaris,

ī
waarnemend burgemeester,

de heer ing. H.M.L. Offermans

Aangepast na de commissievergadering

Eersel,
Burgemeester en wethouders van 
secretaris,

J.A.M. Vos

waarnemend burgemeester,

de heer ing. H.M.L. Offermans de heer J.A.M. Vos
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2.2 De regeling in het ontwerpbestemmingsplan komt niet volledig overeen met het geldende plan 
en de geldende afspraken

Uitgangspunt is het overnemen van de bestaande bouwmogelijkheden en gebruiksregels. Dit is 
in een aantal gevallen niet volledig gebeurd. In de eerste herziening van het bestemmingsplan 
Buitengebied 2017 worden deze incorrecties hersteld.

2.3 Het bestemmingsplan maakt een aantal particuliere ontwikkelingen mogelijk
De opgenomen particuliere initiatieven zijn milieutechnisch en ruimtelijk uitvoerbaar. Hiervoor 
zijn ruimtelijke onderbouwingen bij de toelichting opgenomen. Uitzondering is de ontwikkeling 
van Mostheuvel 27-27A. De nieuwe woning ter plaatse voldoet niet aan de geurverordening van 
de gemeente Eersel en is daarom niet mogelijk.

2.4 Het ontwerpbestemmingsplan moet op onderdelen worden aangepast
In het ontwerpbestemmingsplan zitten een aantal onvolkomenheden. Deze onvolkomenheden 
hebben betrekking op regels die niet zijn overgenomen uit geldende of eerder vastgestelde 
plannen, foutieve begrenzingen en bestaande afspraken die niet correct zijn opgenomen op de 
verbeelding. Ook heeft de provincie Noord-Brabant de Verordening Ruimte gewijzigd 
vastgesteld (wijziging van waterbergingsgebieden). De lijst is opgenomen in de ambtshalve 
aanpassingen.

2.5 Het plan voldoet (met wijzigingen) aan de Verordening ruimte
Met het bestemmingsplan Buitengebied 2017, eerste herziening, inclusief voorgestelde 
wijzigingen met betrekking tot Hapertseweg 11 te Duizel, Veneind 2 te Wintelre en 
Oirschotsedijk öa/öb te Wintelre, voldoet de gemeente Eersel aan haar verplichtingen uit de 
Verordening ruimte.

Alternatieven
Het alternatief is het niet vaststellen van het bestemmingsplan. Hiermee worden een aantal 
incorrecties uit het bestemmingsplan Buitengebied 2017 niet hersteld. Ook wordt de regeling 
omtrent cultuurhistorisch waardevolle panden niet vastgesteld. Indien hiervoor wordt gekozen 
dienen de particuliere initiatieven een separate ruimtelijke procedure te doorlopen en dient de 
regeling met betrekking tot cultuurhistorische waarden als een losstaand beleidsdocument 
vastgesteld te worden.

Specifiek voor de ontwikkeling van Mostheuvel 27-27A bestaan de volgende alternatieven (zie ook 
de bijlage voor een uitgebreidere toelichting):
» Handhaven;
« Gedogen;
« Afwijken van de geurverordening en de tweede woning ter plaatse mogelijk maken in het 

bestemmingsplan;
» De bestaande bewoners een persoonsgebonden overgangsrecht geven en de twee woning niet 

mogelijk maken in het bestemmingsplan;
« Aan het pand een objectgebonden overgangsrecht toekennen.

Risico’s
Geen.

Financieel
Voor de particuliere initiatieven zijn overeenkomsten afgesloten.
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j. De resultaten van het aanvullend asbestonderzoek voor Stokkelen 5, 7 en 7a worden 
toegevoegd aan de ruimtelijke onderbouwing.

k. De begrenzing van het plangebied wordt overgenomen van het bestemmingsplan 
Buitengebied 2017.

l. Op de verbeelding zal de maximale bebouwde oppervlakte (1.500 m2) worden 
toegevoegd ter plaatse van Schadewijk 23.

m. Aan de regels wordt bij artikel 17.1.2 Schadewijk 23 toegevoegd aan de Staat van 
recreatieve voorzieningen.

n. Op de verbeelding wordt het per abuis verwijderde bouwvlak waar woningbouw was 
toegestaan in Landgoed Heijbroeck opnieuw toegevoegd. Het bouwvlak wordt lichtelijk 
gedraaid zodat het bouwvlak in de zichtlijnen van het landgoed ligt.

o. Ter plaatse van Veneind 212a zal op de verbeelding worden aangegeven dat het twee 
woningen betreft, conform het bestemmingsplan Buitengebied (2009).

p. Op 30 oktober 2018 hebben Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant de 
Verordening Ruimte gewijzigd vastgesteld en een kaartaanpassing doorgevoerd. De 
verbeelding van het bestemmingsplan Buitengebied 2017, eerste herziening wordt hier 
dan ook op aangepast.
« Na vaststelling wordt het identificatienummer: NL.IMR0.0770.BPB20171 h0063-VAST; 
* De gebruikte ondergrond: grootschalige basiskaart (GBK) (2018-07-10).

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Eereel 
van 29 januari 2019 Z
De raad voornoemd Z
griffier, voorzitter,

de heer J.' de heer^J.A.M. Vos
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De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 december 2018; 

gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 15 januari 2019; 

gelet op de Wet ruimtelijke ordening;

besluit:

1. De zienswijzen als volgt te beoordelen:
* 6 ontvankelijk te verklaren, waarvan

I. 2 over te nemen;
II. 1 gedeeltelijk over te nemen;

III. 3 niet over te nemen;
Conform de Nota van zienswijzen, adviezen en ambtshalve aanpassingen 
bestemmingsplan ‘Buitengebied 2017, eerste herziening’;

2. Het bestemmingsplan Buitengebied, zowel digitaal als analoog vast te stelen op basis van het 
ontwerpbestemmingsplan van 7 september 2018 met kenmerk 
NL.IMR0.0770.BPB20171h0063-ONTW met de volgende wijzigingen :

a. De bestemming ter plaatse van Hapertseweg 11, Duizel wordt ‘Maatschappelijk’.
b. De bestemming ter plaatse van de loods nabij Veneind 2, Wintelre wordt ‘Wonen’. Tevens 

krijgen de gronden rondom de loods de bestemming ‘Groen - landschappelijke inpassing’ 
en wordt een voorwaardelijke verplichting opgenomen. Tevens wordt een tekening 
waarop de landschappelijke inpassing is weergegeven toegevoegd als bijlage bij de 
regels.

c. De toets van de ontwikkeling ter plaatse van Oirschotsedijk öa/b aan de BZV, wordt 
toegevoegd als bijlage bij de toelichting.

d. Het bestemmingsplan wordt aangepast zodat een terrasoverkapping van maximaal 15 m2 
mogelijk wordt gemaakt ter plaatse van bungalowpark Postelseweg, Eersel, onder de 
voorwaarde dat de overkapping passend is bij de uitstraling van de bungalow.

e. De aanduiding voor maximaal twee woningen bij Mostheuvel 27-27A wordt verwijderd .
f. Voor de locatie Mostheuvel 27-27A wordt een persoonsgebonden overgangsrecht 

opgenomen en een afwijkingsmogelijkheid voor een tweede woning met als voorwaarde 
dat de cultuurhistorische waarden van het pand geborgd zijn en voldaan wordt aan een 
goed woon- en leefklimaat.

g. De landschappelijke inpassing voor Stokkelen 5, 7 en 7a wordt uitgebreid conform de 
bijlage bij de regels waarin de landschappelijke inpassing voor Stokkelen 5, 7 en 7a is 
weergegeven. Dit betekent dat aan de oost-, west- en zuidzijde van het perceel ook een 
bestemming ‘Groen - Landschappelijke inpassing’ wordt opgenomen.

h. De aanduiding ‘opslag 200 m2, wordt opgenomen op de verbeelding. In de regels wordt 
hierbij aangegeven dat specifiek voor Stokkelen 5 een buitenopslag van maximaal 200 m2 
is toegestaan (conform het bestemmingsplan Buitengebied 2017).

i. De bestemming ter plaatse van Stokkelen 5 wordt gewijzigd naar ‘Bedrijf - agrarisch 
verwant en technisch hulpbedrijf’ in plaats van de bestemming 'Bedrijf’.
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MOTIE 2
Aangenomen /-Verworpen/Ingetrokken

l
Agendapunt 8., nr. R 18.081 "

Onderwerp:
Bestemmingsplan Buitengebied 2017, eerste herziening

De raad van de gemeente Eersel in vergadering bijeen d.d. 29 januari 2019

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat/van oordeel dat/van mening dat:

1. De Verordening ruimte de toevoeging van woningen d.m.v. boerderijsplitsing bij wijze van 
uitzondering mogelijk maakt om cultuurhistorische waarden te kunnen behouden en het 
(effectief) behouden van deze cultuurhistorische waarden dan ook leidend zou moeten zijn bij 
hetfaciliteren van splitsing.

2. Bij de aanduiding van cultuurhistorisch waardevolle boerderijen in 2015 in het bestemmingsplan 
buitengebied uitsluitend is gekeken naar de buitenkant van de betreffende panden.

3. Cultuurhistorische waarden echter ook in het interieur aanwezig kunnen zijn.
4. De redengevende beschrijving, die als onderbouwing van de boerderijsplitsing fungeert daarom 

tevens inzicht dient te geven in de eventuele aanwezigheid van cultuurhistorische waardevolle 
elementen in het interieur.

5. Alle elementen (w.o. delen van het interieur) die als legitimatie voor het toestaan van een 
boerderijsplitsing worden aangevoerd adequaat beschermd moeten worden.

Verzoekt het college/roept het college op:

om met een voorstel te komen voor een regeling die de behoudens waardige elementen aan de 
binnenkant van een cultuurhistorisch waardevol pand beschermt.

En gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening en naam

WD D.O. Hoffland
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