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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Bouwburo Van Santvoort heeft het voornemen om aan de Kerkstraat in Eersel een ap-

partementengebouw met 24 appartementen te realiseren. Der realisering van de ap-

partementen past echter niet binnen het geldende bestemmingsplan ‘Kom Eersel, eer-

ste herziening’. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een omgevingsvergunning 

voor het afwijken van het bestemmingsplan vereist. Ten behoeve van de omgevings-

vergunning dient een ruimtelijke onderbouwing te worden opgesteld, waarin wordt on-

derbouwd op welke wijze er van het geldend bestemmingsplan wordt afgeweken en 

waarin gemotiveerd wordt weergegeven dat de afwijking niet in strijd is met een goede 

ruimtelijke ordening.  

 

Voorliggend document betreft de ruimtelijke onderbouwing die hoort bij de aanvraag 

voor de omgevingsvergunning voor het afwijken van het geldend bestemmingsplan ten 

behoeve van de realisatie van 24 appartementen aan de Kerkstraat in Eersel. 

 

1.2 Plangebied 

Het plangebied ligt ten zuidoosten van het centrumgebied van de kern Eersel aan de 

noordzijde van de Kerkstraat. Ten westen en noorden van het plangebied bevinden 

zich woningen en ten zuiden en oosten van het plangebied komen verschillende voor-

zieningen voor. 

 

Het perceel Kerkstraat 42 vormt de oostelijke begrenzing van het plan en het perceel 

Kerkstraat 32 vormt de westelijke begrenzing. In het zuiden wordt het plangebied be-

grensd door de Kerkstraat. De noordelijke begrenzing wordt gevormd door de woon-

percelen aan het Kerkepad en de Gebroeders Hoeksstraat. 

 

1.3 Vigerend bestemmingsplan 

Voor het plangebied vigeert het bestemmingsplan ‘Kom Eersel, eerste herziening’. Dit 

bestemmingsplan is op 26 september 2013 vastgesteld. Het plangebied valt binnen de 

bestemming 'Wonen - 1'. Er zijn bouwvlakken opgenomen waarbinnen de hoofdgebou-

wen zijn toegestaan. Op de verbeelding zijn het type woning (vrijstaand en twee-

aaneen) en de maximale goot- en bouwhoogte opgenomen (5 respectievelijk 8 meter). 

Voor het perceel aan de westzijde van het plangebied is de aanduiding ‘detailhandel’ 

opgenomen. 
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Uitsnede verbeelding bestemmingsplan 'Kom Eersel, eerste herziening' met in blauw het plangebied 

 

Het voorgenomen initiatief wijkt qua type woningen en qua bebouwingsmogelijkheden 

af van het vigerende bestemmingsplan. Om de realisering van het initiatief mogelijk te 

maken, is voorliggende ruimtelijke onderbouwing opgesteld. De ruimtelijke onderbou-

wing hoort bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het afwijken van het 

geldende bestemmingsplan. 

 

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 van deze ruimtelijke onderbouwing bevat de planbeschrijving. In dat 

hoofdstuk wordt ingegaan op de bestaande situatie, het bouwplan en de afwijkingen 

ten opzichte van het geldende bestemmingsplan. In hoofdstuk 3 wordt de uitvoerbaar-

heid van het plan beschreven met betrekking tot beleid, omgevingsaspecten, financiële 

haalbaarheid en procedures.  
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2 Planbeschrijving 

2.1 Bestaande situatie 

Het plangebied bestaat uit de percelen tussen de percelen Kerklaan 32 en Kerklaan 

42. Ten westen en noorden van het plangebied bevinden zich woningen. Op het per-

ceel Kerkstraat 42 is een café aanwezig. Ten zuiden van het plangebied, aan de over-

zijde van de Kerkstraat, zijn verschillende voorzieningen aanwezig. 

 

Het plangebied zelf ligt grotendeels braak. Aan de westzijde van het plangebied staat 

een leegstaand pand. In het pand was voorheen een detailhandelsvestiging aanwezig. 

  

 
Luchtfoto met in blauw het plangebied (Bing Maps) 

 

2.2 Het initiatief 

Het plan bestaat uit de bouw van een appartementengebouw met 24 appartementen. 

De appartementen zijn georiënteerd op de Kerkstraat. Het appartementengebouw be-

staat uit drie bouwlagen, op iedere bouwlaag worden 8 appartementen gerealiseerd. 

De appartementen zijn gericht op eenpersoonshuishoudens. De woningen op de bega-

ne grond hebben een eigen toegang aan de Kerkstraat en een buitenruimte aan de 

achterzijde. De woningen op de eerste en tweede verdieping zijn voorzien van een log-

gia. De tweede verdieping bestaat grotendeels uit een kap. 

 

Vanwege de levendigheid aan de Kerkstraat en vanwege de ligging richting het zuiden 

is er voor gekozen om de woonruimtes op de verdiepingen aan de zijde van deze straat 

te realiseren. Door de ligging richting het zuiden is sprake van direct zonlicht in de 

woonruimtes. Het uitzicht aan de zuidzijde bestaat daarnaast uit twee cultuurhistori-

sche waardevolle gebouwen op enige afstand met veel groen.  
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Het uitzicht aan de noordzijde bestaat uit een parkeerterrein. Door de woonruimtes aan 

de zuidzijde te realiseren wordt ook de privacy van de tuinen aan de noordzijde ge-

waarborgd. De woningen op de begane grond hebben de woonkamer op de eigen tui-

nen gericht. 

 

Waar mogelijk zijn de slaapkamers aan de noordzijde, de geluidluwe zijde, gereali-

seerd. 8 appartementen zijn geheel op de Kerkstraat georiënteerd. Hier is door middel 

van een serre een bufferruimte gerealiseerd tussen de Kerkstraat en de slaapkamers. 

 

De woningen op de eerste en tweede verdieping worden ontsloten via twee entreepar-

tijen aan de Kerkstraat met lift/trappenhuis, ook bereikbaar vanuit het achterterrein. 

Alle entrees  zijn direct aan de trappenhal gesitueerd, zodat er geen sprake is van gale-

rijen. 

 

De architectuur verwijst naar de kleinschaligheid van de traditionele dorpskern, zodat 

het plan past in zijn omgeving. Het bouwblok heeft een duidelijke geleding met diverse 

topgevels en verspringende goot- en nokhoogtes. Er is gekozen voor traditionele mate-

riaaltoepassing zoals handvorm-baksteen en keramische dakpannen, in natuurlijke 

kleuren. Op de tweede verdieping  is er sprake van “wonen in de kap”.    

 

Aan de achterzijde van de woningen worden bergingen en parkeerplaatsen gereali-

seerd. Deze zijn ontsloten via het Carquefouplein. 

 

 
Situatietekening Definitief Ontwerp (Bouwburo van Santvoort bv, 24 april 2015) 
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Voorgevelaanzicht Definitief Ontwerp (Bouwburo van Santvoort bv, 30 december 2014) 
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3 Uitvoerbaarheid 

Voorliggende ruimtelijke onderbouwing heeft betrekking op de realisering van 24 ap-

partementen aan de Kerkstraat in Eersel. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan 

de uitvoerbaarheid van het bouwplan in relatie tot het vigerende beleid, de relevante 

omgevingsaspecten en de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid. 

 

3.1 Beleid 

3.1.1 Verordening ruimte 

In de Verordening ruimte van de provincie Noord-Brabant zijn regels opgenomen waar-

aan ruimtelijke plannen dienen te voldoen. Nieuwe stedelijke ontwikkelingen dienen in 

principe plaats te vinden in bestaand stedelijk gebied of in een zoekgebied voor stede-

lijke ontwikkeling. Binnen de grenzen van het stedelijk gebied zijn gemeenten vrij om te 

voorzien in stedelijke ontwikkeling, met inachtneming van de aanvullende regels die de 

verordening stelt. Het plangebied ligt binnen het in de Verordening ruimte aangeduide 

‘bestaand stedelijk gebied’.  

 

Conform de Verordening moet voor een plan dat voorziet in de nieuwbouw van wonin-

gen binnen bestaand stedelijk gebied een verantwoording bevatten van de wijze waar-

op de afspraken die over nieuwbouw van woningen gemaakt zijn in het regionaal ruim-

telijk overleg, worden nagekomen en over hoe de beoogde nieuwbouw zicht verhoudt 

tot deze afspraken en tot de beschikbare harde plancapaciteit voor woningen. 

 

3.1.2 Regionaal Woningbouwprogramma 

In MRE verband is in 2010 voor het eerst door de 21 regiogemeenten het Regionaal 

Woningbouwprogramma vastgesteld. Het Regionaal Woningbouwprogramma is vanaf 

2012 opgenomen in de Regionale Agenda. Hierbij zijn de volgende beslispunten vast-

gesteld: 

1 Het huidige Regionaal Woningbouwprogramma van 2010-2020 opschuiven naar 

de nieuwe periode van 1 januari 2012 tot 1 januari 2022. 

2 Instemmen met de regionale (netto) woningopgave voor de periode 2012-2022. 

Voor de regio Zuidoost-Brabant bedraagt de netto-bouwopgave 30.439 woningen, 

voor de subregio De Kempen 3.456 woningen. 

3 De percentages sociale sector vaststellen gelijk aan de percentages in het Regio-

naal woningbouwprogramma 2010-2020. Voor de landelijke gemeenten bedraagt 

dit percentage 40%. In de praktijk betekent dit 40% van de nog te beïnvloeden wo-

ningbouwprogrammering. 

 

3.1.3 Gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid 

De gemeente Eersel heeft een nieuwe woonvisie opgesteld, welke tot 29 januari 2015 

ter inzage heeft gelegen en naar verwachting op 28 april 2015 wordt vastgesteld. In de 

woonvisie geeft de gemeente prioriteiten aan voor woningbouwontwikkeling. 
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Prognose provincie 

Elke drie jaar stelt de provincie een prognose op van de te verwachten bevolkingsont-

wikkeling en huishoudensontwikkeling. Met betrekking tot de behoefte aan woning-

bouw is in de woningbouwprioritering een periode van 10 jaar opgenomen (1-1-2014 

t/m 31-12-2023).  

 

Voorraad woningen per 1-1-2014  7422  

Prognose van provincie per 1-1-2024  8220  

Te bouwen woningen tussen 1-1-2014 en 31-12-2023  798 

 

Op basis van de provinciale prognose mag Eersel 798 woningen bouwen tussen 1 ja-

nuari 2014 (huidige stand: 7.422 woningen) en 31 december 2023 (prognose 8.220 

woningen). Het nieuwbouwprogramma kent een harde plancapaciteit van 437 wonin-

gen en een zachte capaciteit van 81 woningen, in totaal 518 woningen. 

 

Het aandeel gezinnen neemt op langere termijn af en het aandeel een- en tweeper-

soonshuishoudens neemt toe. Voorliggende ontwikkeling voorziet in de bouw van wo-

ningen voor eenpersoonshuishoudens. 

 

Behoefteverdeling over de kernen 

Het aantal te bouwen woningen tussen 1-1-2014 en 31-12-2023 kan naar rato over de 

kernen verdeeld worden. Dit zijn de aantallen aangegeven in de middelste kolom van 

de hierna opgenomen tabel. In de kern Eersel is de afgelopen jaren echter meer ge-

bouwd dan de verdeling naar rato aangaf. In de andere kernen juist minder. Als dit 

wordt meegerekend in de verdeling geeft dit de aantallen zoals weergegeven in de 

laatste kolom. Deze aantallen zijn als indicatie overgenomen in de woningbouwpriorite-

ring. Deze zijn niet bedoeld als harde grens per kern. Er kan met aantallen geschoven 

worden tussen de kernen mits het totale aantal geprognotiseerde woningen niet over-

schreden wordt. 

 

Kern  Aantal volgens verdeling woonvisie  Aantal inclusief meer/minder  

Eersel  Minimaal 345  Maximaal 439 

Duizel  Minimaal 72  Maximaal 92  

Knegsel  Minimaal 56  Maximaal 74  

Steensel  Minimaal 64  Maximaal 75  

Vessem  Minimaal 87  Maximaal 105  

Wintelre  Minimaal 80  Maximaal 107  

 704 892 

 

Conclusie 

In Eersel dienen dus minimaal 345 en maximaal 439 woningen te worden gebouwd tot 

2023. Het planvoornemen voorziet in de realisatie van 24 woningen in de periode 

2015-2016. Daarmee draagt het planvoornemen bij aan het behalen van het noodza-

kelijk aantal woningen in Eersel. Door middel van de realisatie van 24 woningen wordt 

dan ook voldaan aan het provinciale en gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid.  
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3.1.4 Ladder voor duurzame verstedelijking 

De 'ladder voor duurzame verstedelijking' (verder: de Ladder) is juridisch verankerd in 

artikel 3.1.6, lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Ingevolge de Ladder moet 

een nieuwe 'stedelijke ontwikkeling' in de toelichting gemotiveerd worden met behulp 

van drie opeenvolgende stappen. De stappen betreffen: 

1 er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een ac-

tuele regionale behoefte;  

2 indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel 1, blijkt dat sprake is van een actu-

ele regionale behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het 

bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien door be-

nutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anders-

zins, en;  

3 indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel 2, blijkt dat de stedelijke ontwikke-

ling niet binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaats-

vinden, wordt beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, 

gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of 

als zodanig worden ontwikkeld.  

 

Ingevolge stap 1 dient allereerst sprake te zijn van een 'stedelijke ontwikkeling'. Daar-

naast moet aangetoond worden dat de ontwikkeling voorziet in de actuele regionale 

behoefte. Zoals reeds in paragraaf 3.2.1 is aangegeven voldoet het planvoornemen 

aan de behoefte om binnen de kern Eersel woningen te realiseren. Ingevolge stap 2 is 

het planvoornemen gelegen in het bestaand stedelijk gebied. Daarmee is stap 3 niet 

aan de orde. Er wordt voldaan aan de ladder voor duurzame verstedelijking. 

 

3.2 Omgevingsaspecten 

3.2.1 Geluid 

Conform de Wet geluidhinder heeft iedere weg een onderzoekszone waarbinnen een 

akoestisch onderzoek dient te worden verricht indien de bouw van geluidgevoelige be-

bouwing mogelijk wordt gemaakt. Uitzonderingen hierop zijn wegen waarvoor een 30 

km zone geldt en wegen die als woonerf zijn aangeduid. Deze uitzonderingen zijn niet 

van toepassing op de Bergeijksedijk, Kerkstraat en Willibrorduslaan. CroonenBuro5 

heeft een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting van deze wegen op 

de gevels van de te projecteren geluidgevoelige bebouwing en te toetsen aan de 

grenswaarden die in de Wet geluidhinder zijn gesteld.1 

 

Uit de resultaten van de berekeningen blijkt dat vanwege de Bergeijksedijk alle wonin-

gen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde. Vanwege de Kerkstraat voldoen de gevels  

met de waarneempunten 01 t/m 09 niet aan de voorkeursgrenswaarde (zie akoestisch 

rapport in de bijlage). Vanwege de Willibrorduslaan voldoet de woning met waarneem-

punt 09 op de 2e verdieping niet aan de voorkeursgrenswaarde.  

                                                           
1 CroonenBuro5, Rapport akoestisch onderzoek Appartementen Kerkstraat te Eersel, RAO01-0253265-01C, 

15 juni 2015 
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Deze gevel bevat geen te openen delen, derhalve is het een dove gevel en behoeft voor 

deze gevel geen hogere waarde te worden vastgesteld. De overige woningen voldoen 

aan de voorkeursgrenswaarde. 

 

Behalve afstandvergroting worden er, zoals in het rapport onderbouwd, geen geluidbe-

perkende maatregelen uitgevoerd. Derhalve zal voor deze woningen bij het college van 

burgemeester en wethouders een verzoek hogere waarde worden ingediend. Er is 

sprake van het opvullen van een open plek tussen de aanwezige bebouwing. De wo-

ningen op de begane grond hebben aan de achterzijde een geluidluwe gevel waaraan 

geluidgevoelige ruimten kunnen worden gesitueerd. Deze woningen hebben daar ook 

een geluidluwe buitenruimte. De woningen op de eerste en tweede verdieping hebben 

aan de achterzijde een geluidluwe gevel maar geen geluidluwe buitenruimte. Aan de 

geluidluwe gevel is een slaapkamer gesitueerd. De woonkamer en een slaapkamer zijn 

aan de voorgevel van de woning gesitueerd. Dit is echter de meest geluidbelaste gevel. 

Aan deze gevel is derhalve een loggia gesitueerd. 

 

De naar de weg gekeerde gevel van de loggia bestaat uit een schuifpui. Derhalve ont-

staat er enerzijds bij (deels) geopende pui een min of meer geluidluwe buitenruimte en 

anderzijds bij (deels) gesloten pui een niet geluidgevoelige ruimte die resulteert in het 

voldoen aan de voorkeursgrenswaarde op de gevels van de woonkamer en slaapkamer 

waarin te openen delen worden gerealiseerd. Er kan een natuurlijke ventilatie ontstaan 

zonder dat het verkeerslawaai door de te openen delen binnen de woning komt. 

 

Gezien het voorgaande kan, in het kader van de Wet ruimtelijke ordening, gesproken 

worden over een redelijk woon- en leefklimaat er derhalve een goede ruimtelijke orde-

ning. 

 

3.2.2 Bedrijven en milieuzonering 

Er dient een noodzakelijke ruimtelijke scheiding te worden aangebracht tussen milieu-

belastende en milieugevoelige functies ter bescherming en/of vergroting van de leef-

kwaliteit. De milieuhinder van bedrijven dient te worden geanalyseerd op hun invloed 

op mogelijke ontwikkelingen. Indien milieubelastende functies in het plangebied moge-

lijk worden gemaakt, dient de invloed op de omgeving inzichtelijk te worden gemaakt.  

 

Ten noorden van het plangebied, aan de Willibrorduslaan 53, bevindt zich een garage-

bedrijf. Het garagebedrijf valt onder milieucategorie 2 waarvoor een richtafstand van 

30 meter geldt. Het plangebied ligt op ruim 90 meter afstand. De bedrijvigheid vormt 

geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. Omgekeerd worden met dit be-

stemmingsplan geen hinderlijke activiteiten mogelijk gemaakt. 

 

3.2.3 Bodem 

Voor locaties waar nieuwe (woning)bouwmogelijkheden zijn opgenomen, dient een bo-

demonderzoek (conform NEN 5740) te worden verricht om eventuele bodem- en/of 

grondwaterverontreinigingen in kaart te brengen.  
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Wanneer een ontwikkeling geen bestemmingswijziging tot gevolg heeft, hoeft er geen 

bodemonderzoek in het kader van het bestemmingsplan uitgevoerd te worden; de bo-

dem wordt in dat geval geschikt geacht voor de toegestane functie. Het bodemonder-

zoek wordt in die gevallen uitgevoerd in het kader van de omgevingsvergunning voor 

het bouwen.  

 

Het plangebied heeft al een woonbestemming, deze bestemming wijzigt niet. Een bo-

demonderzoek in het kader van de ruimtelijke onderbouwing is derhalve niet aan de 

orde. 

 

3.2.4 Luchtkwaliteit 

Hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer (titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen, ook wel bekend 

als de ‘Wet luchtkwaliteit’) bevat de regelgeving op het gebied van luchtkwaliteit. In de 

Wet milieubeheer zijn luchtkwaliteitseisen opgenomen voor diverse verontreinigende 

stoffen, waaronder stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). In artikel 5.16 van de Wet 

milieubeheer is vastgelegd dat bestuursorganen bevoegdheden (zoals het vaststellen 

van een bestemmingsplan) mogen uitoefenen wanneer sprake is van één of meer van 

de volgende gevallen: 

a er is geen sprake van een (dreigende) overschrijding van de grenswaarden; 

b de concentratie van de desbetreffende stoffen in de buitenlucht verbetert of blijft 

tenminste gelijk; 

c het plan draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de concentratie van de desbe-

treffende stoffen in de buitenlucht; 

d de ontwikkeling is opgenomen in een vastgesteld programma, zoals het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 

 

Een nadere uitwerking van de regelgeving met betrekking tot het begrip ‘niet in bete-

kende mate’ is vastgelegd in het ‘Besluit niet in betekende mate' en de ‘Regeling niet 

in betekenende mate’. Voor ontwikkelingen die ‘niet in betekenende mate’ bijdragen 

aan de luchtverontreiniging hoeft niet te worden getoetst aan de grenswaarden. In de 

Regeling zijn categorieën van gevallen benoemd die in ieder geval als ‘niet in beteke-

nende mate’ worden aangemerkt en waarvoor toetsing aan de grenswaarden dus zon-

der meer achterwege kan blijven. Er is blijkens deze regeling geen onderzoek nodig 

voor ‘woningbouwlocaties, indien een dergelijke locatie, in geval van één ontsluitings-

weg, netto niet meer dan 1.500 nieuwe woningen omvat, dan wel, in geval van twee 

ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling, netto niet meer dan 3.000 

woningen omvat’. 

 

In het plangebied worden maximaal 24 woningen mogelijk gemaakt. Het aantal nieuwe 

woningen blijft derhalve ruimschoots onder de drempel van 1.500 woningen. Gecon-

cludeerd kan worden dat het plan ‘niet in betekenende mate’ bijdraagt. Hiermee wordt 

voldaan aan artikel 5.16 lid c van de Wet milieubeheer. De luchtkwaliteitseisen leveren 

geen belemmeringen op voor onderhavig initiatief.  
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Overigens is uit eerdere onderzoeken gebleken dat in de gemeente Eersel geen over-

schrijdingen van de grenswaarden voor luchtkwaliteit voorkomen. Er wordt daarmee 

tevens voldaan aan artikel 5.16 lid a van de Wet milieubeheer.  

 

3.2.5 Externe veiligheid 

Externe veiligheid betreft het risico dat aan bepaalde activiteiten verbonden is voor niet 

bij de activiteit betrokken personen. Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het 

voorkomen en beheersen van risicovolle bedrijfsactiviteiten en van risicovol transport. 

Het gaat daarbij om de bescherming van individuele burgers en groepen tegen ongeval-

len met gevaarlijke stoffen. 

 

In het plangebied worden geen (nieuwe) risicovolle bedrijven mogelijk gemaakt. Het 

plangebied ligt niet in het invloedsgebied van risicovolle inrichtingen, van transportrou-

tes en van leidingen. 

 

3.2.6 Water 

Bij elke ruimtelijke ontwikkeling is de opstelling van een waterparagraaf verplicht ge-

steld, mede in relatie tot de watertoets. In deze paragraaf wordt verwoord hoe er in het 

plan met de aspecten water en ruimte rekening wordt gehouden, in relatie tot enerzijds 

het waterbeleid en anderzijds de waterhuishouding.  

 

Beleid en regelgeving 

 

Waterschap De Dommel 

Het plangebied valt onder het beheer van waterschap De Dommel. Waterschap De 

Dommel heeft op 16 december 2009 het Waterbeheerplan III ‘Krachtig Water’ vastge-

steld. Het waterbeheerplan is op 22 december 2009 goedgekeurd door Gedeputeerde 

Staten van Noord-Brabant. Dit waterbeheerplan beschrijft de doelen en inspanningen 

van waterschap De Dommel voor de periode 2010-2015. Hierbij is de volgende inde-

ling in thema’s gehanteerd: ‘droge voeten’, ‘voldoende water’, ‘natuurlijk water’, 

‘schoon water’, ‘schone waterbodem’ en ‘mooi water’. Daarnaast beschikt het Water-

schap De Dommel over een verordening: de Keur. Hierin staan de regels die het water-

schap hanteert bij de bescherming van waterkeringen, watergangen (sloten, beken en 

rivieren) en bijbehorende kunstwerken (gemalen, stuwen).  

 

Bij alle in- en uitbreidingsplannen adviseert en toetst het waterschap op hydrologische 

effecten, waarbij het hydrologisch neutraal ontwikkelen het uitgangspunt is. Kortom, 

het initiatief mag niet leiden tot een verandering in de waterhuishoudkundige situatie 

ter plaatse en in de directe omgeving. Daarnaast is het streven om het schone en het 

verontreinigde water zoveel mogelijk te scheiden.  

 

Gemeente Eersel 

Het beleid van de gemeente Eersel voor wat betreft de waterhuishouding sluit aan op 

het landelijke en provinciale beleid. Tot dit doel is het waterplan Eersel, en het daar-

mee verbonden Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan, opgesteld.  
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Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat nieuwe ontwikkelingen geen belemmering 

mogen vormen voor het vasthouden, bergen en afvoeren van water, waarbij afwente-

ling op andere delen van het watersysteem moet worden voorkomen.  

 

Het waterplan richt zich op een verbetering van de kwaliteit van het rioleringsstelsel, op 

de vermindering van de vuiluitworp naar het oppervlaktewater, de bodem en het 

grondwater, op het voorkomen van overlast en op het vasthouden van schoon hemel-

water in het gebied. Vanuit de watersysteembenadering is een beleidsrichting geformu-

leerd voor aspecten als gebruik en veiligheid. De opstelling is ingestoken vanuit zes 

thema's: verdroging beperken, wateroverlast tegengaan, water meer beleven, goed ri-

oolstelsel, water(bodem)kwaliteit verbeteren en zuinig omgaan met drinkwater en vei-

ligheid tegen overstromingen. 

 

Locatiestudie 

De locatie ligt op een maaiveldniveau van circa 32 meter + NAP (AHN2), waarbij de 

gemiddelde hoogste grondwaterstand zich bevindt op een diepte van circa 80 cm on-

der maaiveld en de gemiddelde laagste grondwaterstand 120 cm onder maaiveld. De 

bodemsamenstelling van het terrein bestaat globaal uit de grondsoort lemig fijn zand. 

Deze gronden zijn geclassificeerd als een hoge zwarte enkeerdgrond 

(www.bodemdata.nl). 

 

In of nabij het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig.  

 

Waterkwantiteit 

De ontwikkeling voorziet in een appartementengebouw met bergingen en parkeer-

plaatsen. In het plangebied is nog een pand aanwezig, de rest van het terrein ligt 

braak. Het bestaande verhard oppervlak bestaat uit circa 290 m2. In onderstaande ta-

bel is het verharde oppervlak als gevolg van de ontwikkeling weergegeven. In totaal 

leidt de ontwikkeling in een toename van 1.502 m2. 

 

Verharding oppervlak 

appartementengebouw 745 m² 

bergingen 151 m² 

garageboxen (4x) 75 m² 

parkeervakken welke uit te 

voeren in graskeien (open 

bestrating) 

50% x 198 m² = 99 m2 

 

rijweg voetpaden etc. bestra-

ting 

722 m² 

Totaal 1.792 m2 

 

Het waterschap De Dommel hanteert als norm dat voor ontwikkelingen met meer dan 

2.000 m² toename verharding compenserende waterberging gerealiseerd dient te 

worden.  
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Aangezien het voorliggend initiatief naar verwachting niet leidt tot een toename van het 

verhard oppervlak met meer dan 2.000 m2, is compenserende waterberging niet ver-

eist. 

 

Waterkwaliteit 

Ten behoeve van de waterkwaliteit zal de voorgestelde ontwikkeling bij de aanleg ge-

bruik maken van milieuvriendelijke bouwmaterialen en worden uitloogbare materialen, 

zoals lood, koper, zink en zacht OVC niet gebruikt, waardoor de uitspoeling van vervui-

lende stoffen via de bodem naar het oppervlaktewater voorkomen wordt. Deze stoffen 

kunnen zich namelijk ophopen in het water (bodem)systeem en hebben hierdoor een 

zeer nadelige invloed op de water(bodem)kwaliteit en ecologie.  

 

De doelstelling van de gemeente Eersel is om op termijn het bestaande rioleringsstel-

sel te vervangen door een gescheiden rioolsysteem voor hemel- en vuilwater (ontvlech-

ting).  

Tot dit doel zal de aansluiting op het gemeentelijk rioolsysteem gerealiseerd worden 

met een gescheiden rioleringsysteem voor hemel- en vuilwater. Het hemel- en vuilwater 

wordt tot aan de perceelsgrens gescheiden aangeleverd waarnaar wordt aangesloten 

op het bestaand gemengd gemeentelijk rioolstelsel. 

 

Proces 

De bovenstaande conclusies en bevindingen worden in het kader van het vooroverleg 

aan bij waterschap De Dommel neergelegd voor een wateradvies. Na het verstrekken 

van het wateradvies wordt de waterparagraaf, indien noodzakelijk, aangepast en defi-

nitief gemaakt. 

 

3.2.7 Archeologie en cultuurhistorie 

Archeologie 

In het vigerend bestemmingsplan ‘Kom Eersel, eerste herziening’ is voor het plange-

bied de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 2’ opgenomen. Ter plaatse van deze 

dubbelbestemming moet bij een omgevingsvergunning voor het bouwen van bouwwer-

ken met een oppervlakte groter dan 100 m² en een diepte van meer dan 0,3 m onder 

maaiveld, een archeologisch rapport te worden overgelegd. Antea Group heeft een ar-

cheologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in het 

plangebied.2 Uit het onderzoek blijkt dat de bodemopbouw in het plangebied oorspron-

kelijk een enkeergrond betrof, die door bouw en sloopactiviteiten in de tweede helft 

van de 20e eeuw sterk geroerd is. Bij één boring is sprake van een enigermate intact 

restant van een esdek. Op grond van het te verwachten archeologisch oorspronkelijk 

niveau, is duidelijk dat geen relevante archeologische resten of sporen meer verwacht-

kunnen worden. 

 

                                                           
2 Antea Group, Archeologisch onderzoek en inventarisering veldonderzoek d.m.v. verkennende boringen aan 

de Kerkstraat te Eersel, 402774, 24 maart 2015 
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De conclusie van het veldonderzoek is dat het grootste deel van het plangebied is ver-

stoord en dat de kans op het aantreffen van een intacte archeologische vindplaats als 

zeer klein wordt beschouwd. Geadviseerd wordt om de archeologische trefkans voor 

het plangebied bij te stellen naar laag en het plangebied vrij te geven voor de voorge-

nomen ontwikkeling zonder nader archeologisch onderzoek op te leggen. 

 

Cultuurhistorie 

In het plangebied zelf zijn geen cultuurhistorisch waardevolle objecten aanwezig. De 

panden tegenover het plangebied zijn aangeduid als monument. De beoogde ontwikke-

ling levert geen belemmeringen op voor de cultuurhistorische waarden nabij het plan-

gebied. 

 

3.2.8 Flora en fauna 

Het natuurbeschermingsbeleid en de wet- en regelgeving op het gebied van flora en 

fauna kennen twee sporen, namelijk een gebiedsgericht en een soortgericht spoor. De 

Natuurbeschermingswet richt zich op de bescherming van gebieden, de Flora- en fau-

nawet op de bescherming van soorten. Op provinciaal niveau heeft het natuurbeleid 

zijn doorwerking gekregen door de aanwijzing van de ecologische hoofdstructuur. 

 

Gebiedsbescherming 

Voor wat betreft de EHS is er alleen bij directe aantasting sprake van vervolgstappen in 

de vorm van compensatie. In het plangebied is geen EHS-gebied aanwezig. Er komt wel 

EHS voor in de omgeving van het plangebied, echter buiten de invloedsfeer van de 

ontwikkeling. Er is van directe aantasting van de EHS dan ook geen sprake. Er is daar-

om geen noodzaak voor een compensatieplan (EHS). 

 

Er is een natuurgebied in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (Natura 

2000-gebied) op 2,5 kilometer van het plangebied aanwezig. Vanwege de ligging van 

het plangebied in het stedelijke gebied en de omvang van de ontwikkeling kunnen ef-

fecten op Natura 2000-gebieden worden uitgesloten. 

 

Soortbescherming 

In verband met de uitvoerbaarheid van ruimtelijke ontwikkelingen dient rekening te 

worden gehouden met soortbescherming en met name de aanwezigheid van be-

schermde soorten in het plangebied. CroonenBuro5 heeft een quickscan flora en fauna 

uitgevoerd in het plangebied.3 Uit het onderzoek blijkt dat in het plangebied mogelijk 

zwaarder beschermde soorten (tabel 2 en 3) aanwezig zijn die de voorgenomen in-

greep wezenlijk kunnen beïnvloeden. 

 

                                                           
3 CroonenBuro5, Quickscan flora en fauna Appartementen Kerkstraat te Eersel, 253263, 27 maart 2015 
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Broedvogels 

Met broedvogels kan in het algemeen relatief eenvoudig rekening worden gehouden 

door eventuele kapwerkzaamheden niet uit te voeren in de broedtijd (globaal halver-

wege maart tot en met juli) indien concreet broedgevallen aanwezig zijn. Op deze wijze 

zijn geen belemmeringen vanuit de Flora- en faunawet aan de orde. 

 

Wanneer de werkzaamheden buiten het broedseizoen worden ingezet, maar doorlopen 

tot in het broedseizoen dan kan het verstoren van vogels voorkomen worden door con-

tinu door te werken en werkzaamheden niet langer dan enkele dagen stil leggen. Op 

deze manier wordt voorkomen dat vogels tot broeden komen in het gebied waar ge-

werkt wordt. 

 

Vleermuizen 

In de woning in het plangebied en in de woningen direct grenzend aan de oostkant van 

het plangebied zijn mogelijk verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig. Vleermuizen 

zijn Tabel 3 en habitatrichtlijn bijlage IV soorten. Om het effect van de plannen op 

vleermuizen te kunnen beoordelen is een vervolgonderzoek naar het voorkomen van 

vleermuizen in de gebouwen en het plangebied nodig. Dit onderzoek moet conform het 

geldende Vleermuizenprotocol 2013 plaatsvinden. Dit houdt onder andere in dat ver-

spreid over de periode mei - oktober verschillende veldbezoeken moeten plaatsvinden. 

Op deze manier kan vastgesteld worden of sprake is van winterverblijf, zomerverblijf, 

paarverblijf, kraamverblijf en of sprake is van vliegroutes en essentieel foerageerge-

bied. 

 

3.2.9 Verkeer en parkeren 

Het appartementengebouw is georiënteerd op de Kerkstraat. Parkeervoorzieningen 

worden aan de achterzijde van het gebouw gerealiseerd. De parkeervoorzieningen zijn 

ontsloten via het Carquefouplein en de Kerkstraat aan de noordoostzijde van het plan-

gebied.  

 

Volgens het parkeerbeleidsplan van de gemeente Eersel valt het plangebied onder 

‘rest bebouwde kom’, waarvoor voor woningen in de klasse ‘koop, etage, goedkoop’ 

een parkeernorm van 1,8 geldt. Dit komt neer op een parkeerbehoefte van 44 par-

keerplaatsen. In het plangebied is voorzien in 41 parkeerplaatsen aan de achterzijde 

van het appartementengebouw en 4 langsparkeerplaatsen aan de Kerkstraat. Hiermee 

worden voldoende parkeerplekken gerealiseerd. 

 

3.3 Financiële haalbaarheid 

Wanneer met een ruimtelijk plan een bouwplan, zoals gedefinieerd in artikel 6.2.1 Be-

sluit ruimtelijke ordening, mogelijk wordt gemaakt, dient conform artikel 6.12 Wet 

ruimtelijke ordening een exploitatieplan te worden opgesteld. Deze eis geldt niet indien 

het kostenverhaal anderszins is verzekerd. 
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De gemeente Eersel heeft met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst geslo-

ten, waarin afspraken gemaakt zijn over de plankosten. De plankosten zijn dus anders-

zins verzekerd en is het niet nodig om een exploitatieplan vast te stellen. 

 

3.4 Procedures 

De gemeente Eersel is voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor de ap-

partementen aan de Kerkstraat in Eersel. De omgevingsvergunning inclusief ruimtelijke 

onderbouwing wordt ter inzage gelegd, waarbij de mogelijkheid wordt geboden een re-

actie in te dienen op het plan. Gedurende de ter inzage termijn wordt het plan in het 

kader van het vooroverleg aan de provincie en het waterschap gestuurd. 

 

 


