


















Zienswijzennota inzake de gewijzigde vaststelling 
bestemmingsplan XIII Gestel buiten de Ring 2005 
(Boutenslaan) 
 
 
1 Inleiding 

De locatie op de hoek Hoogstraat - Boutenslaan ligt al enkele decennia braak. 

Indertijd is voor deze locatie een bouwplan ontwikkeld voor een kantoor van circa 

8.500 m
2
. 

Hiervoor is in oktober 2004 een bouwvergunning verleend.. 

Tot de bouw van het kantoorgebouw is het nimmer gekomen. Slechts het 

(woon)gebouw met commerciële plint aan de Hoogstraat is gerealiseerd. 

De bouwvergunning uit 2004 is niet ingetrokken, ondanks een verzoek hiertoe van 

Stichting Rapelenburg West.  

De bouwvergunning kan namelijk niet worden ingetrokken omdat een gedeeltelijke 

intrekking van een bouwvergunning juridisch niet mogelijk is. Het drielaagse 

gebouw aan de Hoogstraat zou dan een vergunning ontberen en daarmee illegaal 

worden.  

De eigenaar van deze locatie heeft ons college verzocht de kantoorfunctie om te 

mogen zetten naar een woonfunctie voor de doelgroepen expats en studenten. De 

locatie is daar geschikt voor gezien de ligging nabij de High Tech Campus en de 

Fontys sporthogeschool.  

De ontwikkelaar heeft hierbij de in het bestemmingsplan Gestel buiten de Ring 

2005 opgenomen bouwvlakken als uitgangspunt genomen. Het bouwplan is in 

hoofdzaak georiënteerd op de Boutenslaan maar respecteert ook de bestaande 

woonbebouwing aan de Kreeftstraat en de Hoogstraat. 

  

2 Procedure 

Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft vanaf 18 juni 2015 tot en met 29 juli 

2015 voor iedereen ter inzage gelegen. Tijdens deze periode was het voor 

iedereen mogelijk om zienswijzen kenbaar te maken.  

Deze zienswijzengelegenheid heeft geresulteerd in 2 zienswijzenbrieven, een van 

de Stichting Rapelenburg West die de belangen van de buurt behartigt en een 

zienswijzenbrief van een bewoner van een appartement aan de Hoogstraat.  

De ontwikkelaar is in gesprek gegaan met zowel de bewoner van het appartement 

aan de Hoogstraat als met de Stichting Rapelenburg West. 

 

Overleg door de ontwikkelaar met de bewoner van het appartement aan de 

Hoogstraat heeft geleid tot overeenstemming in die zin dat het bouwplan, dat de 

basis heeft gevormd voor het onderhavige bestemmingsplan, op onderdelen zou 

worden aangepast.  

Ambtelijk is in dit verband toegezegd dat het college zou worden voorgesteld om 

de door partijen gemaakte afspraken te verwerken in het raadsvoorstel tot 

vaststelling van het bestemmingsplan.  

Op basis van deze ambtelijke toezegging heeft betrokkene zijn zienswijzen 

ingetrokken. Dit heeft geresulteerd in een voorstel tot een gewijzigde vaststelling 

van het bestemmingsplan. 
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De wijzigingen hebben betrekking op de hoogte van de geprojecteerde bebouwing, 

het verkleinen van het bouwvlak aan de zijde van de Hoogstraat en het beperken 

van de commerciële functies in het meest westelijke bouwblok.  

 

3. Zienswijzen 

De Stichting Rapelenburg West heeft bij brief 28 juli 2015 zienswijzen kenbaar 

gemaakt.  

De ontwikkelaar heeft eveneens meerdere gesprekken gevoerd met de Stichting, 

ook een gezamenlijk gesprek met een ambtelijke delegatie.  

Ambtelijk is in dat gesprek medegedeeld welke wijzigingen in het bestemmingsplan 

zouden worden doorgevoerd en daar was men verheugd over omdat hiermee deels 

tegemoet werd gekomen aan de zienswijzen van de Stichting.  

Heikele punten voor de Stichting bleven de items verkeer en parkeren. Er zijn 

diverse gesprekken gevoerd, ook ambtelijk, over dit item maar tot consensus is het 

helaas niet gekomen. 

 

3.1 Zienswijze 

De Stichting merkt op dat zij het betreurt niet in een eerder stadium bij de 

totstandkoming van het ontwerpbestemmingsplan en bij de ontwikkeling van het 

daaraan gelieerde bouwplan te zijn betrokken. De Stichting is tenslotte juist met het 

oog op een goede communicatie tussen de gemeente Eindhoven en de 

buurtbewoners en mede op initiatief van de gemeente opgericht.  

In de toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan (hierna te noemen: de toelichting) 

is aangegeven dat de buurtbewoners overwegend positief op de plannen zouden 

hebben gereageerd. De Stichting heeft daarover ander signalen opgevangen. 

Daarnaast is het ook niet goed mogelijk om op een zogenoemde inloopbijeenkomst 

de gevolgen van de voorliggende plannen goed te overzien. Daar komt nog bij dat 

er tijdens de inloopbijeenkomst op 26 mei 2015 nog geen informatie over het 

ontwerpbestemmingsplan beschikbaar was. Er werden 

immers alleen maar illustraties en overzichtsfoto's van de bouwplannen getoond. Er 

was weliswaar ruimte voor het stellen van vragen, maar als de onderliggende 

informatie bij de plannen ontbreekt, is het ook niet goed mogelijk om gerichte 

vragen te stellen. 

 

Reactie 3.1 

Wij hechten waarde aan het op een vroegtijdig moment betrekken van 

omwonenden bij de ontwikkeling van bouwplannen. Ons beleid is er op gericht dat 

het aan de initiatiefnemer is om voldoende draagvlak te realiseren voor zijn project.  

Nu uitsluitend de Stichting zienswijzen kenbaar heeft gemaakt concluderen wij dat 

er niet gesproken kan worden van een gebrek aan draagvlak voor dit plan. De 

reacties tijdens de samenspraakbijeenkomst bevestigen dit standpunt.  

Grosso modo waren de bezoekers van de samenspraak-bijeenkomst verheugd dat 

dit al decennia braakliggende terrein eindelijk bebouwd gaat worden. Met de 

woonfunctie kon ook worden ingestemd, waarbij wel werd gewezen op een 

mogelijke aantasting van de privacy. 

Ook werd er duidelijkheid gevraagd hoe het parkeren en de verkeerskundige 

ontsluiting geregeld zou worden, mede voor wat betreft de appartementen aan de 

Hoogstraat.  
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Het is niet ongebruikelijk om tijdens inloopbijeenkomsten het bestemmingsplan niet 

te presenteren, maar juist het bouwplan het gaat uiteindelijk immers om de 

presentatie van het bouwplan dat de ontwikkelaar beoogt te realiseren. Wel wordt 

aangegeven hoe de bestemmingsplanprocedure in elkaar zit en op welke 

momenten omwonenden van hun rechten gebruik kunnen maken.  

Wij zijn op basis van het bovenstaande van mening dat het samenspraakproces op 

een goede en zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden en dat de ontwikkelaar 

voldoende draagvlak heeft gecreëerd.  

  

3.2 Zienswijze 

De achtergrond van het ontwerpbestemmingsplan is om de bouwplannen voor een 

woongebouw met ongeveer 224 studio's mogelijk te maken. De Stichting betwijfelt 

dat een dergelijk bouwplan in een behoefte voorziet. Ten eerste omdat op diverse 

plaatsen in de gemeente al bouwplannen voor grote aantallen studio's en kamers 

worden gerealiseerd. 

Zoveel zelfs dat Woonbedrijf - district Vestide, met 3000 wooneenheden dé 

regionale studentenhuisvester, voorlopig een pas op de plaats maakt om de 

marktontwikkelingen af te wachten (Eindhovens Dagblad 1 juli 2015). Ten tweede 

wordt in de toelichting verwezen naar een onderzoek uit 2011. Uit dit onderzoek 

blijkt dat de woonbehoefte voor expats en studenten, de doelgroep bij de 

bouwplannen, nauwelijks afwijkt van de woon-wensen van reguliere 

woningzoekenden. Uit het onderzoek blijkt dat jonge 1- en 2-persoonshuishoudens 

vaak een voorkeur hebben voor een betaalbaar appartement in het centrum-

stedelijke woonmilieu. Naar de mening van de Stichting valt een studio niet onder 

de definitie van een appartement. Op basis van vaste rechtspraak moet de 

woningbehoefte van de regio op basis van concrete gegevens worden vastgesteld 

(zie bijvoorbeeld ABRvS, BR 2013, 152). 

Aannames en verwachtingen over een mogelijke toekomstige vraag zijn hiervoor 

niet voldoende. Deze concrete gegevens ontbreken in de toelichting. De 

haalbaarheid en de noodzaak van de bouwplannen is daarom onvoldoende 

aannemelijk gemaakt. 

In het kader van de zogenoemde ladder voor duurzame verstedelijking, als bedoeld 

in artikel 3.1.6. tweede lid van het Besluit ruimtelijke ordening, geeft het college in 

de toelichting aan dat er sprake is van een herstructurering, omdat er voor het 

perceel een onherroepelijke bouwgunning is afgegeven voor een kantoorpand van 

8.500 m
2
.  

De Stichting betwist primair dat er nog sprake is van een onherroepelijke 

bouwvergunning. In het kader van een bezwaarprocedure van de Stichting tegen 

een verkeersbesluit heeft zij van de gemeente te horen gekregen dat de 

bouwvergunning op 1 oktober 2013 zou worden ingetrokken (bijlage 1). Van een 

herstructurering kan daarom geen sprake zijn. Daarom komt de derde vraag van de 

ladder voor duurzame verstedelijking, zoals weergegeven in de toelichting (en in 

artikel 3.1.6 tweede lid onder c Bro), nadrukkelijk aan de orde: 'indien 

herstructurering of transformatie binnen bestaand stedelijk gebied onvoldoende 

mogelijkheden biedt, beoordelen betrokken overheden of de ontwikkeling zo kan 

worden gerealiseerd dat deze passend multimodaal ontsloten is of als zodanig 

wordt ontwikkeld'. Voordat het college medewerking aan de plannen verleent, zal 

zij dus eerst moeten onderzoeken of herstructurering of transformatie binnen het 
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bestaand stedelijk gebied voldoende mogelijkheden biedt om aan de behoefte aan 

studio's te voorzien. 

 

Reactie 3.2 

Het is juist, zoals de Stichting stelt, dat de behoefte aan de betreffende woonfunctie 

cijfermatig moet worden onderbouwd.  

In de toelichting op het bestemmingsplan, met name de hoofstukken 3.2.2 Ladder 

voor duurzame verstedelijking en 3.5 Volkshuisvesting is uitvoering onderbouwd 

dat het programma voor expats en studenten past binnen de regionale afspraken.  

Het college van gedeputeerde staten heeft ook geen zienswijze kenbaar gemaakt 

omdat de in dit bestemmingsplan voorziene woonfunctie qua doelgroepen en 

aantallen niet zouden passen binnen de Verordening ruimte 2014 en de regionale 

(woningbouw) afspraken. Ook onderschreef de provincie ons standpunt dat er in 

casu sprake was van een transformatie.  

In het kader van de zorgvuldigheid hebben wij de ontwikkelaar verzocht om een 

formeel ladderonderzoek aan te leveren. 

Uit dit ladderonderzoek, waarvan een afschrift te uwer informatie ter inzage is 

gelegd, blijkt dat dit bestemmingsplan niet in strijd is met art. 3.1.6 twee lid, Besluit 

ruimtelijke ordening. In tegendeel; de toets aan het begrip “goede ruimtelijke 

ordening” pakt voor dit bestemmingsplan positief uit.  

Inzake de zienswijze dat er geen sprake is van een transformatie merken wij het 

volgende op.  

Het schrappen van de kantoorbebouwing in het onderhavige bestemmingsplan en 

het daarvoor in de plaats stellen van woonbebouwing valt in planologische zin 

onder het begrip transformatie. Het is een feit dat er nog steeds een 

bouwvergunning is voor het kantoorgebouw maar dat is niet het doorslaggevend 

gegeven om een transformatie te onderbouwen. Feit is dat het onderhavige 

bestemmingsplan 8.500 m
2 
kantoorfunctie “uit de markt” haalt. 

Het standpunt dat deze ontwikkeling niet mogelijk is omdat er andere leegstaande 

kantoorgebouwen getransformeerd kunnen worden voor de beoogde functies houdt 

rechtens geen stand. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State zal ieder initiatief op zijn merites moeten worden beoordeeld en de 

toets aan “een goede ruimtelijke ordening” moeten kunnen doorstaan. Het feit dat 

er elders accommodaties leegstaan die voor transformatie in aanmerking zouden 

kunnen komen impliceert niet per definitie, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak, 

dat er niet kan worden meegewerkt aan andere plannen indien deze plannen 

voldoen aan het criterium “goede ruimtelijke ordening”.  

Dit laatste is het geval; met name de bedrijven op de High Tech Campus en Fontys 

Sporthogeschool, maar ook ASML, hebben veel behoefte aan huisvesting voor hun 

werknemers/studenten/expats. De locatie, gelegen in de directe nabijheid van de 

High Tech Campus is wat dat betreft zeer geschikt.  

Inzake de zienswijze over de intrekking van de bouwvergunning hebben wij onder 

het kopje Inleiding al aangegeven dat dit juridisch niet mogelijk blijkt. 

 

3.3 Zienswijze 

In het geval er toch sprake is van herstructurering, dient het bestaande 

bouwvolume leidend te zijn voor nieuwe ontwikkelingen. Naar de mening van de 

Stichting dienen bij de nieuwe bouwplannen dan ook de verschillende maximale 
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bouwhoogten zoals bij het verlenen van de bouwvergunning voor het kantoorpand 

zijn vastgesteld en in het bestemmingsplan en de verbeelding opgenomen, in acht 

te worden genomen. In het ontwerpbestemmingsplan zijn de maximale 

bouwhoogtes grotendeels toegenomen. De Stichting vermoedt dat het college bij 

het huidige voorstel creatief rekent door gebruik te maken van het bruto 

vloeroppervlak van het vergunde kantoorpand. Ten onrechte naar de mening van 

de Stichting. Daarbij merkt zij nog op dat de verschillende bouwplannen die de 

afgelopen jaren voor het perceel de revue zijn gepasseerd steeds massaler zijn 

geworden en dus een steeds grotere inbreuk maken op de kwaliteit van wonen en 

de privacy van de buurtbewoners. Bovendien zijn kantoren in de avonduren, in het 

weekend en tijdens feestdagen doorgaans niet in gebruik. Bij de beoogde invulling 

met studio's worden zowel het pand als de omliggende gronden 24/7 en door een 

veel groter aantal personen gebruikt. 

Hierdoor ontstaan ook meer verkeersbewegingen in een voor wat betreft de 

verkeerssituatie toch al overbelaste buurt. Ook maakt dit continue gebruik een veel 

grotere inbreuk op de kwaliteit van wonen en de privacy van de buurtbewoners. 

In dit verband verwijst de Stichting nog naar de gewijzigde stedenbouwkundige 

uitgangspunten die het college op 11 juni 2002 naar aanleiding van inspraak-

reacties van buurtbewoners heeft vastgesteld. Bij die uitgangspunten is onder meer 

de maximale hoogte die de bebouwing mag hebben, bijgesteld naar vijf 

verdiepingen. Voor het gehele bouwblok geldt een gemiddelde van vier bouwlagen. 

Deze uitgangspunten zijn naar de mening van de Stichting nog steeds actueel, 

omdat deze destijds zijn overeengekomen om aan de bezwaren van 

buurtbewoners tegemoet te komen. De bezwaren waren onder meer gericht tegen 

de bouwmassa en bouwhoogte van de toenmalige bouwplannen. Dezelfde 

bezwaren gelden tegen de huidige bouwplannen. Bij het nu voorliggende 

ontwerpbestemmingsplan worden die stedenbouwkundige uitgangspunten niet 

gemotiveerd losgelaten. Naar het oordeel van de Stichting mede gelet op het 

bovenstaande ten onrechte. 

De verkeerssituatie in de Kreeftstraat en de nabije omgeving baart de Stichting 

zorgen. Bij het onoverzichtelijke kruispunt Kreeftstraat-Botstraat-Hoogstraat heeft 

een aantal zware ongelukken plaatsgevonden in de afgelopen jaren. Waarvan één 

met dodelijke afloop. Dit kruispunt ligt bovendien op slechts enkele meters afstand 

van de blackspot Hoogstraat-Boutenslaan. Door de wijzigingen in de bestemming 

van het plangebied zal de verkeerssituatie naar verwachting nog verder 

verslechteren. Er is daardoor immers sprake van een behoorlijke toename van 

verkeersbewegingen op een relatief klein oppervlak. Vooral bij de in- en uitrit in de 

Kreeftstraat. 

 

Reactie 3.3 

Creativiteit kan ons college niet ontzegd worden, maar niet die vorm van creativiteit 

waar reclamanten op doelen in deze zienswijze.  

Het is juist dat wij in juni 2002 stedenbouwkundige uitgangspunten hebben 

vastgesteld waar de herontwikkeling van deze locatie aan moet voldoen.  

Deze uitgangspunten zijn ook opgenomen als bouwregels in het bestemmingsplan 

Gestel buiten de Ring 2005. De bouwblokken uit dit bestemmingsplan zijn als 

uitgangspunt genomen zonder deze bouwblokken als een keurslijf te willen 

beschouwen. Zo kunnen de regels van het Bouwbesluit, onder meer de 
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voorgeschreven minimale hoogte van verdiepingen, hun invloed hebben op de 

hoogte van de geprojecteerde bebouwing.  

Om die reden kiest ons college voor “een metertje meer” teneinde bij de 

vergunningverlening niet op problemen te stuiten wegens strijdigheid met het 

bestemmingsplan. En dat “metertje meer” kan nimmer het effect op de beleving 

hebben zoals de Stichting in zijn zienswijzen aangeeft, te weten “een steeds 

grotere inbreuk op de kwaliteit van wonen en de privacy van de buurtbewoners”.  

Zoals onder het kopje Inleiding is aangegeven is het bouwplan in hoofdzaak 

georiënteerd op de Boutenslaan maar ook met respect voor de bestaande 

woonbebouwing aan de Kreeftstraat. 

 

Wij merken hier nog het volgende over op.  

De waardevolle bomenrij aan de achterzijde van de woningen aan de Kreeftstraat 

blijft behouden en voorkomt dat er van de geprojecteerde woonbebouwing zicht is 

in de tuinen van de woningen aan de Kreeftstraat.  

Onderstaande foto geeft hier een goed beeld van. 

 

 

 

Daarbij is de afstand van de achterzijde van de geprojecteerde woningen tot de 

achterperceelsgrens van de woningen aan de Kreeftstraat zodanig groot, minimaal 

30 m’ tot maximaal 45 m’, zodat alleen al om die reden er geen sprake kan zijn van 

een aantasting van privacy en/of een aantasting van het woongenot door de 

geprojecteerde woonbebouwing aan de Boutenslaan.  

Het realiseren van het geprojecteerde woongebouw heeft in ieder geval een 

positieve invloed op het woon- en leefklimaat voor de woningen aan de Kreeftstraat 

en de Hoogstraat omdat het geprojecteerde woongebouw een geluidbuffer gaat 

vormen. Dit zorgt er voor dat de tuinen van de woningen aan de Kreeftstraat en op 

de balkons van de appartementen aan de Hoogstraat als gevolg van het verkeer op 

de Boutenslaan een aangenamer woonklimaat krijgen; het geluidniveau wordt door 

de geprojecteerde bebouwing tot ongeveer de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 

Wet geluidhinder teruggebracht.  

Nu het bestemmingsplan is gebaseerd op een concreet bouwplan kunnen de in het 

bestemmingsplan opgenomen maximale bouwhoogten worden aangepast aan de 

concrete situatie en kan in dit geval het “metertje extra” komen te vervallen.  
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Wij stellen u dan ook voor dit gedeelte van de zienswijzen gegrond te verklaren.  

De verkeersbewegingen in de Kreeftstraat zullen niet toenemen als gevolg van de 

geprojecteerde bebouwing; de Kreeftstraat mag vanaf de Hoogstraat maximaal 10 

meter – tot aan de toerit toe het parkeerterrein van de appartementen aan de 

Hoogstraat – worden ingereden. Vanaf de zuidzijde van de Kreeftstraat te toerit 

benaderen is schier onmogelijk door de vormgeving van de inrit. Daarbij komt dat 

de zuidzijde van de Kreeftstraat niet rechtstreeks is aangesloten op een 

gebiedsontsluitingsweg.  

Dat het kruisingsvlak van de Kreeftstraat met de Hoogstraat drukker wordt is 

evident.  

Op basis van CROW kerncijfers leiden 150 expats- en 75 studentenwoningen tot 

een behoefte aan 142 parkeerplaatsen, inclusief bezoekersparkeerplaatsen. Het 

aantal verkeersbewegingen per etmaal bedraagt, eveneens berekend op basis van 

de CROM kerncijfers, 142 x 3,1 = 440. Hiervan vindt 10% in de spitsuren plaats.  

De extra verkeersbewegingen kunnen verkeerskundig worden verwerkt door de 

kruising Kreeftstraat – Hoogstraat. Hierbij dient in ogenschouw te worden genomen 

dat deze kruising ligt binnen het 30 km gebied waarbij de Hoogstraat richting 

Boutenslaan geen voorrang heeft op het verkeer, komende uit de Kreeftstraat.  

In overleg met de Stichting is aangegeven dat ambtelijk wordt bezien of de kruising 

Kreeftstraat – Hoogstraat aanpassing  behoeft. De uitkomst van dit onderzoek kan 

echter geen effect hebben op dit bestemmingsplan of daarvan afhankelijk zijn.  

 

3.4 Zienswijze 

De Stichting heeft verder haar bedenkingen bij het aangegeven aantal te realiseren 

studio's. In de toelichting wordt gesproken over circa 224 studio's van 25 tot 50 m
2
. 

Dit laat ruimte voor een bijstelling naar boven. Bovendien kunnen studio's van 50 

m
2
 eenvoudig worden opgesplitst in twee studio's van elk 25 m

2
. Ook zijn de 

studio's van 50 m
2
 groot genoeg voor bewoning door meerdere personen en/of 

woningdelen. In een dergelijk geval zal het aantal bewoners evenredig toenemen 

en opnieuw een grotere inbreuk worden gemaakt op de kwaliteit van wonen en 

privacy van buurtbewoners. Naar de mening van de Stichting is het genoemde 

aantal dan ook te vaag en tast het de rechtszekerheid van buurtbewoners aan. Het 

lijkt de Stichting ook onwaarschijnlijk dat de initiatiefnemer van het bouwplan niet 

kan concretiseren hoeveel wooneenheden zij wil gaan realiseren. 

Over de gebruikersdoelgroepen van het bouwplan merkt de Stichting het volgende 

op. In de toelichting wordt niet gemotiveerd hoe de verwachte verhouding tussen 

de aantallen expats en studenten als gebruikers van het pand is berekend. Op de 

ene plaats in de toelichting wordt aangegeven dat slechts een klein deel van het 

pand beschikbaar zal zijn voor studenten (p.19), terwijl verderop in de toelichting 

wordt uitgegaan van een aantal van 75 studentenwoningen tegenover 149 

woningen ten behoeve van expats (p. 27). Ruim een derde van het totale aantal 

woningen kan, naar de mening van de Stichting, niet als klein deel worden 

bestempeld. In het licht van het voorgaande is het ontwerp-bestemmingsplan 

onvoldoende en/of ondeugdelijk gemotiveerd. 

 

Reactie 3.4 

Het is juist dat het bouwplan is opgesteld met een mix aan woningsoorten, 

variërend van circa 25 tot 50 m
2
. Die mix is wenselijk en noodzakelijk om aan de 
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woonwensen van de toekomstige bewoners te kunnen voldoen. Er zijn expats en 

studenten die genoegen nemen met een kleine studio maar er zijn ook 

expats/studenten die meer woonkwaliteit/ruimte eisen.  

De bouwmassa is niet van dien aard dat zich voor kan doen wat de Stichting 

vreest; een aanmerkelijke toename van het aantal woningen. Deze beperkte 

flexibiliteit in het bestemmingsplan wordt nadrukkelijk beoogd omdat wij geen 

voorstander zijn om in bestemmingsplannen alles tot in detail vast te leggen 

wanneer daar planologisch geen aanleiding voor bestaat. 

Wij stellen wel voor om een marge aan te brengen in de regels voor wat betreft de 

verhouding tussen studenten en expats zonder daarbij te kiezen voor absolute 

getallen; daar is geen noodzaak voor die om dringende redenen wordt ingegeven.  

Bij het opstellen van bestemmingsplannen met een woonfunctie wordt door ons 

niet in ogenschouw genomen hoeveel mensen in een woning zouden kunnen 

komen te wonen; daar gaat de overheid eenvoudigweg niet over.  

Het ligt overigens niet in de lijn der verwachtingen dat dit soort appartementen 

bewoond gaat of kan worden door gezinnen met kinderen; op de eerste plaats is 

dat niet toegestaan op basis van de regels van het bestemmingsplan en op de 

tweede plaats zoeken gezinnen woningen met een oppervlakte die geschikt zijn 

voor gezinsbewoning. En dat zijn appartementen met een maximale oppervlakte 

van 50 m
2
 nu eenmaal niet.  

Wij vermogen verder niet in te zien, zoals de Stichting aangeeft, dat een grotere 

inbreuk worden gemaakt op de kwaliteit van wonen en privacy van buurtbewoners 

wanneer het aantal bewoners toeneemt wanneer de grotere appartementen 

zouden worden gesplitst in kleinere wooneenheden. De Stichting onderbouwt dit 

standpunt ook niet. 

De opmerking van de Stichting dat 1/3 van het aantal woningen ten behoeve van 

studenten is voorzien, niet als een klein gedeelte kan worden gezien nemen wij 

voor kennisgeving aan.  

Zoals wij hierboven hebben aangegeven hebben wij hebben bewust gekozen om 

niet tot in detailniveau de verhouding tussen studenten en expats in de regels op te 

nemen maar hebben wij aangegeven de zienswijze in die zin gegrond te verklaren 

door de doelgroepen studenten en expats nader te begrenzen.  

Of de woningen nu worden bewoond door studenten of door expats is voor ons van 

minder belang; van belang is dat de woningen worden bewoond door de beoogde 

doelgroepen. Aan de huisvesting voor beide groepen bestaat grote behoefte.  

Bij de aanvraag omgevingsvergunning zal, in het kader van de berekening van de 

parkeerbehoefte, moeten worden aangegeven hoe de verhouding is tussen 

studenten en expats.  

 

3.5 Zienswijze 

Op pagina 27 van de toelichting wordt ingegaan op het benodigde aantal 

parkeerplaatsen. Daarbij sluit het college voor wat betreft de studentenwoningen 

aan bij de norm voor studentenkamers uit de parkeernota. Ten onrechte. Een 

studio is niet gelijk te stellen met een studentenkamer. Dat blijkt al uit de in de 

toelichting gebruikte term 'studentenwoning'. Voor het vaststellen van de 

parkeernorm moet aangesloten worden bij de norm voor een kleine woning, die 

een stuk hoger ligt dan de gehanteerde norm van 0,5 per woning: 1,5 tot 1,9 

parkeerplaats per woning. Hetzelfde heeft te gelden voor de woningen ten behoeve 



 

9 

van expats. Ook deze moeten worden gedefinieerd als kleine woningen met de 

bijbehorende parkeernorm. 

 

Reactie 3.5 

Zoals wij hierboven hebben aangegeven vindt de parkeertoets plaats wanneer de 

omgevingsvergunning is aangevraagd. In de bouwaanvraag moet worden 

aangetoond dat er wordt voorzien in voldoende parkeerplaatsen.  

In een bestemmingsplan dient aannemelijk te worden gemaakt dat de behoefte aan 

parkeervoorzieningen die de geprojecteerde bebouwing oproept in beginsel op 

eigen terrein kan worden opgelost. Dat is de reden waarom hier in de toelichting 

het nodige voor is opgenomen. In het bestemminsplan wordt uitsluitend de 

woonfunctie voor expats en studenten mogelijk gemaakt.  

Aanvullend kan het volgende worden opgemerkt.  

De parkeernormen zijn ontleend aan de richtlijnen van het Centrum voor 

Regelgeving en Onderzoek in de Grond-. Water- en Wegenbouw en de 

Verkeerstechniek (CROW). De toepassing van deze normen wordt door de rechter 

niet in twijfel getrokken.  

Nu de parkeernormen op het punt staan te worden aangepast stellen wij voor in de 

regels een bepaling op te nemen dat ons college ontheffing kan verlenen van de 

parkeernormen en daarmee feitelijk de nieuwe parkeernormen kunnen toepassen.  

 

3.6 Zienswijze 

De Stichting maakt zich verder zorgen over de waterhuishouding op het terrein. De 

wijk Rapelenburg West kent nu al een hoge grondwaterstand. Door 

klimaatverandering ontstaan meer zware regenbuien. Voorheen viel gemiddeld een 

hoeveelheid van 60-70 mm regenwater per maand. Deze hoeveelheid komt nu 

voor in één regenbui. Omdat de ondergrond van het bouwterrein bestaat uit een 

harde leemlaag kan het regenwater niet snel wegzakken. Bovendien wordt vrijwel 

het gehele plangebied verhard door bebouwing en parkeerplaatsen. De Stichting is 

bezorgd dat de voorgestelde sedumdaken in combinatie met de wadi niet 

voldoende zijn om het regenwater goed te verwerken. Het 

ontwerpbestemmingsplan spreekt van een 'behoorlijke opgave' (p. 44 toelichting). 

Een vergelijkbare situatie speelt in de wijk Meerhoven waar voor de opvang van 

overtollig regenwater ook met wadi's is gewerkt. Daar is gebleken dat dit niet 

voldoende is. 

Bij het onderzoek naar de gevolgen voor de waterhuishouding is bovendien geen of 

te weinig rekening gehouden met de gevolgen van het realiseren van de 

bebouwing voor de omgeving van het plangebied. Dit klemt te meer omdat, mede 

door de hoge grondwaterstand, in de aan het plangebied aanpalende woningen al 

vochtproblemen bestaan. Dus ook zonder verharding van het plangebied zijn er in 

de omgeving al problemen met de waterhuishouding. Hiermee moet volgens de 

Stichting bij het vaststellen van bebouwingsmogelijkheden rekening worden 

gehouden. 

 

Reactie 3.6 

Sedert een aantal jaren is in het Besluit ruimtelijke ordening, art. 3.1.6 sub b 

aangegeven dat een bestemmingsplan alsmede een ontwerp hiervoor vergezeld 

gaan van een toelichting waarin een beschrijving is opgenomen van de wijze 
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waarop in het plan rekening is gehouden met de gevolgen voor de 

waterhuishouding.  

Dat het voorkomen van wateroverlast, gelet op de samenstelling van de 

ondergrond in Eindhoven, niet altijd even eenvoudig is, is een gegeven.  

De website van Waterschap de Dommel formuleert zijn wettelijke taak als volgt: 

Waterschap De Dommel zorgt voor schoon, voldoende en veilig water in uw 

omgeving. Zodat u daarin veilig kunt ondernemen, wonen en recreëren. Dat doen 

we door het (grond)waterpeil te beheren, rioolwater te zuiveren en te zorgen voor 

schoon water in beken, sloten en rivieren.” 

Bij het ontwikkelen van ruimtelijke plannen vindt overleg plaats over de wijze 

waarop met het water wordt omgegaan. Dit overleg leidt tot overeenstemming over 

de wijze waarop naar het oordeel van het Waterschap geen strijd ontstaat met hun 

wettelijke taak. 

In de toelichting op het bestemmingsplan, Hoofdstuk 5, is uitgebreid ingegaan op 

de maatregelen die genomen moeten worden om te voorkomen wat reclamanten 

vrezen: problemen door wateroverlast als gevolg van de ingrepen in het thans 

braakliggende terrein. Als “slot op de deur”, aldus de waterparagraaf, zal er een 

overstort op het riool worden gerealiseerd teneinde te voorkomen dat de Stichting 

vreest; wateroverlast bij hevige buien. 

Wij hebben geen redenen om te twijfelen aan de deskundigheid van het 

Waterschap de Dommel op dit gebied en de door het Waterschap aangegeven 

maatregelen.  

 

3.7 Zienswijze 

De Stichting is van mening dat het onderzoek naar de aanwezigheid van 

beschermde diersoorten en plantensoorten onder de maat is. Onderzoeker Tritium 

heeft volstaan met een quickscan van het plangebied. Tritium heeft uit 

onderzoeken van derden uit de periode van 1970 tot en met 2004 vastgesteld dat 

in die periode diverse beschermde diersoorten zijn waargenomen in het 

plangebied. Vervolgens heeft Tritium het plangebied op 9 april 2015 in de middag 

bezocht. Het onderzoeksbureau geeft aan dat het kan zijn dat soorten tijdens de 

quickscan niet worden waargenomen, het blijft tenslotte een momentopname. 

Vreemd genoeg concludeert Tritium daarna dat in het rapport genoemde 

beschermde soorten zeer waarschijnlijk niet in het plangebied voorkomen en dat 

andere soorten geen belemmering vormen voor het planvoornemen. Vooral dat 

eerste bevreemdt de Stichting, omdat beide conclusies van het onderzoeksbureau 

innerlijk tegenstrijdig zijn. Overigens volgt uit de conclusies van Tritium niet dat er 

met zekerheid geen beschermde diersoorten en plantensoorten in het plangebied 

voorkomen. Diverse buurtbewoners hebben bijvoorbeeld in de afgelopen jaren, en 

ook nog recent, egels en vleermuizen in het plangebied aangetroffen. Hiervoor zal 

eerst nader onderzoek moeten worden verricht. Ook vanwege de aanwezigheid 

van grote bomen binnen het plangebied. De gemengde haag van meer dan elf 

meter hoog van voornamelijk beukenbomen heeft voor vleermuizen geschikte 

gaten, holen en scheuren. 

 

Reactie 3.7 

Er heeft een onderzoek plaatsgevonden door een ter zake deskundig bureau en 

dat onderzoek voldoet aan de eisen van de Flora- en faunawet. 
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Dat er vleermuizen zijn aangetroffen, zoals reclamanten aangeven, is in lijn met 

hetgeen in het onderzoek is aangegeven. De rapportage geeft echter ook aan dat 

er op de locatie geen bomen zijn aangetroffen die kunnen dienen als 

nestgelegenheid voor vleermuizen.  

Zoals in de rapportage is aangegeven is er op basis van art. 2 van de Flora- en 

faunawet sprake van een zorgplicht. Artikel 2 Flora- en fauna heeft overigens 

rechtstreekse werking. 

Deze zorgplicht houdt het volgende in. Voor alle soorten (met uitzondering van de 

huismuis, zwarte rat en bruine rat), dus ook voor de soorten die zijn vrijgesteld van 

de ontheffingsplicht, geldt een zogenaamde algemene zorgplicht (art. 2 Flora- en 

faunawet). 

Deze zorgplicht houdt verder in dat de initiatiefnemer passende maatregelen neemt 

om schade aan deze soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Hierbij 

gaat het bijvoorbeeld om het niet verontrusten of verstoren in de kwetsbare 

perioden zoals de winterslaap, de voortplantingstijd en de periode van 

afhankelijkheid van de jongen. 

De kwetsbare perioden zijn niet voor alle verschillende soortgroepen gelijk. Als 

“veilige” periode voor alle groepen geldt in het algemeen de periode van half 

oktober tot eind november, de periode waarin de voortplantingstijd achter de rug is 

en dieren als de egel en amfibieën nog niet in winterslaap zijn. Bovendien 

zijn de houtduiven uit het laatste legsel dan ook uitgevlogen. 

Indien vooraf bekend is dat werkzaamheden moeten worden uitgevoerd binnen de 

kwetsbare perioden van de betreffende soorten, is het zaak ervoor te zorgen dat 

het gebied tegen die tijd ongeschikt is als leefgebied voor die soorten. Zo kan 

bijvoorbeeld vegetatie gedurende het groeiseizoen kort gemaaid worden, zodat er 

geen vogels gaan broeden en het tegen de winter ook ongeschikt is voor kleine 

zoogdieren die in winterslaap gaan. 

Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beschermde soorten worden 

waargenomen dienen maatregelen te worden genomen om schade aan deze 

dieren zo veel mogelijk te beperken (bijvoorbeeld wegvangen en verplaatsen). 

 

3.8 Zienswijze 

In het verlengde van het vorige punt heeft de Stichting ook haar bedenkingen bij 

het feit dat een boomeffectrapportage in de toelichting niet noodzakelijk wordt 

geacht, beweerdelijk omdat in het plangebied geen bomen staan. Niets is echter 

minder waar. Er is een behoorlijk aantal bomen in het plangebied aanwezig. Dat de 

aanwezige bomen wellicht op meer dan tien meter afstand van het bouwvlak staan 

maakt dat niet anders. Voor het gehele plangebied zijn bouw en aanlegactiviteiten 

voorzien. Het ligt dan ook in de rede dat voor het plangebied een boomeffect-

rapportage wordt opgesteld. Bovendien maakt de Stichting zich bezorgd om het 

gevaar van verdroging van de bestaande bomen binnen en net buiten het 

plangebied (waaronder een monumentale moeraseik) door het vrijwel geheel 

verharden van de directe omgeving van deze bomen. 

 

Reactie 3.8 

Op basis van de in het bomenbeleidsplan 2008 vastgelegde quickscan is een 

bomeneffectanalyse niet noodzakelijk. 



 

12 

Er zal geen bronbemaling worden toegepast en de stam van de moeraseik staat op 

een grotere afstand dan10 m’ (circa 15 m’) van het projectgebied.  

Onderstaand het stroomschema quickscan bomenbeleidsplan. 

 

 

 

3.9 Zienswijze 

Onder de bestemmingsregels van het ontwerpbestemmingsplan wordt aan de 

legenda de bestemming 'wonen' toegevoegd. In het oorspronkelijke 

bestemmingsplan worden plangedeeltes met de bestemming wonen aangeduid als 

'woondoeleinden'. De Stichting vindt dat het bestemmingsplan Gestel buiten de ring 

2005 er hiermee niet duidelijker op wordt. Uiteindelijk kent het bestemmingsplan 

immers twee verschijningsvormen voor de bestemming wonen, met van elkaar 

afwijkende regels. De Stichting vraagt zich bovendien af of het bestemmingsplan 

wel een toepasselijk instrument is voor het voeren van doelgroepenbeleid. Dit nog 

afgezien van de vraag of het exclusief bestemmen van een plangebied voor expats 
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en studenten niet discriminerend is ten opzichte van andere starters op de 

woningmarkt. 

 

Reactie 3.9 

De toelichting op art. 1.2.1 en 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening zegt over 

de vorm van ruimtelijke plannen het volgende: “Voor het eenduidig en objectgericht 

vastleggen van bestemmingen wordt gebruik gemaakt van het Informatiemodel 

Ruimtelijke Ordening (IMRO), de praktijkrichtlijn bestemmingsplannen (PRBP) en 

de standaard voor vergelijkbare bestemmingsplannen(SVBP)”. En deze 

ministeriele regelingen zijn aan veranderingen onderhevig. Dat verklaart het 

verschil in opzet tussen beide bestemmingsplannen.  

De Verordening ruimte 2014, in combinatie met art. 3.1.6 Besluit ruimtelijke 

ordening verplicht ons om aan te geven dat de te realiseren huisvesting past 

binnen de regionale afspraken. Teneinde te voorkomen dat de betreffende 

woningen worden bewoond door andere groepen bewoners dan expats en/of 

studenten is dit in de regels vastgelegd. Deze keuze is dus niet ingegeven door wat 

reclamanten noemen, discriminatie van andere groepen inwoners die ook behoefte 

hebben aan huisvesting. Ook is dit bestemmingsplan geen resultante van 

doelgroepenbeleid.  

Zoals reclamanten ongetwijfeld bekend zal zijn werken wij mee aan huisvesting 

voor alle doelgroepen binnen de gemeente.  

  

3.10 Zienswijze 

Voor wat betreft de bestemming 'gemengd' voor een gedeelte van het plangebied 

heeft volgens de Stichting het volgende te gelden. Bij het initieel door de 

gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Gestel buiten de ring 2005, is aan 

het onderhavige plangebied de bestemming 'gemengde doeleinden' gekoppeld. 

Voor een gedeelte van het plangebied wordt deze functie in het 

ontwerpbestemmingsplan gehandhaafd, zij het onder de naam 'gemengd'. In de 

toelichting bij het initiële bestemmingsplan is aangegeven dat binnen de 

bestemming gemengde doeleinden het vestigen van horeca en detailhandel 

onwenselijk is. De belangrijkste reden daarvoor was dat in de directe omgeving al 

voldoende werd (en wordt) voorzien in deze functies. In het voorliggende 

ontwerpbestemmingsplan wordt een ommezwaai van 360 graden gemaakt en 

worden de genoemde activiteiten juist toegestaan. Het college laat na om te 

motiveren waarom het eerdere uitgangspunt nu wordt losgelaten. Dit had op de 

weg gelegen, omdat er sinds 2005 geen noemenswaardige wijziging in de opbouw 

en samenstelling van de wijk heeft plaatsgevonden. Het is naar de mening van de 

Stichting dan ook onbegrijpelijk waarom deze, mogelijk extra overlast 

veroorzakende, activiteiten nu moeten worden toegestaan. Dit klemt te meer, 

omdat bijna alle in artikel 3.1.1. onder c tot en met g van de 

Bestemmingsplanregels genoemde voorzieningen in ruime mate aanwezig zijn in 

de directe omgeving en op loopafstand van het plangebied. Het in het plangebied 

toestaan van de genoemde activiteiten voorziet niet in een behoefte anders dan 

misschien dat een eventuele toekomstige eigenaar van het woonblok daardoor een 

hogere huurprijs kan vragen. De Stichting stelt zich dan ook op het standpunt dat 

de beoogde bestemming 'gemengd' niet getuigt van behoorlijk bestuur. 
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Reactie 3.10 

Zoals wij hebben aangegeven heeft overleg met de bewoner van het appartement 

aan de Hoogstraat er in geresulteerd dat de commerciële functies niet algemeen 

van aard worden, hetgeen overigens ook niet onze intentie was en ook niet de 

intentie van de ontwikkelaar, maar deze commerciële functies uitsluitend ten 

dienste zijn van de toekomstige bewoners van het woongebouw. Dergelijke 

faciliterende functies zijn van belang om huisvesting van studenten en expats een 

meerwaarde te geven.  

 

3.11 Zienswijze  

De Stichting merkt nog op dat Rapelenburg West een groenarme wijk is. Omdat het 

plangebied niet toegankelijk wordt voor de omwonenden is de groene invulling 

hiervan voor de omwonenden vrijwel van geen betekenis. 

 

Reactie 3.11 

De locatie is geen gemeentelijk eigendom zodat de gemeente geen eisen kan 

stellen aan de feitelijke inrichting, behoudens hetgeen dat met het Waterschap 

overeen is gekomen, en de eventuele toegankelijkheid van het binnenterrein. Dat is 

aan de eigenaar.  

 

3.12 Zienswijze 

In het ontwerpbestemmingsplan wordt opgemerkt dat het plangebied een 

prominente plaats aan de ring is. Dit wordt niet gemotiveerd en dit bevreemdt de 

Stichting. Het plangebied ligt direct tegenover een supermarkt en een opvang voor 

dak- en thuislozen (Labrehuis). 

 

Reactie 3.12 

De geprojecteerde bebouwing ligt nagenoeg langs de Bayeuxlaan, de 

toegangsweg uit de stad naar de High Tech Campus.  

Wij vermogen niet in te zien dat de aanwezigheid van een supermarkt en opvang 

voor dak- en thuislozen aan de overkant van de Boutenslaan het onmogelijk maakt 

om de betreffende locatie een prominente plaats te noemen.  

 

Aanpassingen 

Wij stellen u voor op basis van het bovenstaande te besluiten tot de volgende 

wijziging van de verbeelding en de aanpassing van de regels. 

Onderstaand de aangepaste verbeelding. 
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De regels van de bestemming Wonen komen als volgt te luiden:  

  

3.1.1  Bestemming 

De voor `Wonen´ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen in de vorm van huisvesting van expats en studenten;  

b. ter plaatse van de aanduiding 'gemengd', uitsluitend op de begane 

grond en 1e verdieping, uitsluitend ten behoeve van expats en 

studenten voorzieningen zoals sportschool, fitnesscentrum, wellness, 

wasserette, (flexibele) werkplekken, ontmoetingsruimte een en ander 

met aan deze functies ondergeschikte horeca-activiteiten;  

c. tuin ten behoeve van één woning, uitsluitend ter plaatse van de 

aanduiding 'tuin'; 

met de daarbij behorende: 

d. bouwwerken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

e. tuinen, erven en terreinen; 

f. parkeervoorzieningen, paden e.d.; 

g. waterhuishoudkundige voorzieningen (o.a. waterlopen, waterpartijen 

en waterberging); 

 

3.2  Bouwregels 

3.2.1  Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woongebouwen worden gebouwd, 

dan wel gebouwen ten behoeve van de functies genoemd onder lid 

3.1.1 sub b; 

b. het aantal expatwoningen dient minimaal 140 te bedragen en mag 

maximaal 190 bedragen en het aantal studentenwoningen dient 

minimaal 60 te bedragen en mag maximaal 90 bedragen waarbij het 

maximale aantal woningen 225 bedraagt; 

c. een hoofdgebouw mag uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 

'bouwvlak' worden gebouwd; 
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d. de maximum bouwhoogte bedraagt de hoogte zoals opgenomen ter 

plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte'; 

e. de hoofdgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd conform het 

door burgemeester en wethouders van gemeente Eindhoven 

verleende besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder met de 

daarbij genoemde voorwaarde, een en ander zoals opgenomen in 

Bijlage 2; 

f. ter plaatse van de bouwaanduiding 'onderdoorgang' dient een vrije 

onderdoorgang van minimaal 2,5 meter, gemeten vanaf peil, in acht 

genomen te worden. 

 

Aan artikel 5.1 (toepasselijkheid parkeernormen) toevoegen een lid 4 luidende: 

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het 

bepaalde in lid 5.1 indien de parkeernormen en/of het parkeerontheffingsbeleid is 

gewijzigd en gepubliceerd. 

 

Conclusie 

Wij stellen u voor de zienswijzen ontvankelijk te verklaren en de zienswijzen deels 

gegrond en deels ongegrond te verklaren.  

Het gegrond verklaren leidt tot een aanpassing van de regels en de verbeelding. 
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