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1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding en doel  
 
De aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan is de realisatie van maximaal 3 
vrijstaande en/of halfvrijstaande woningen op het perceel Oranjestraat 100 in Gilze.  
 
Het perceel is momenteel in gebruik als grasland en is niet bebouwd. In het bestemmingsplan 
‘Woongebied Gilze’ heeft het perceel de bestemming ‘Wonen’ gekregen, echter zonder bouwvlak. 
Door deze bestemming is een ander gebruik dan wonen niet meer mogelijk. Vanaf 2012 is de 
ontwikkelaar in overleg met de gemeente Gilze en Rijen bezig om woningbouw te realiseren op het 
perceel.  
 
Bij het besluit van 2 april 2013 heeft het college van 
burgemeester en wethouders in principe besloten om 
medewerking te verlenen aan de realisatie van drie woningen 
op het perceel aan de Oranjestraat 100. De ruimtelijke invulling 
moest duidelijk een meerwaarde hebben in relatie tot de 
aansluitende omgeving (zoals verbetering stedenbouwkundige 
invulling, woon- en leefomgeving, straatbeeld); 
 
Bij de nadere uitwerking van deze plannen heeft de 
ontwikkelaar gevraagd om in plaats van drie vrijstaande 
woningen vier halfvrijstaande woningen op het perceel te 
mogen bouwen, dit vanuit de wens voor zuinig ruimtegebruik 
en de moeilijke marktsituatie voor vrijstaande woningen op 
grote, diepe percelen.  
 
In het besluit van 18 februari 2014 heeft het college vervolgens 
besloten voorkeur te hebben voor een stedenbouwkundige 
ontwikkeling waarbij een verbinding wordt gelegd tussen de 
Oranjestraat en de Past.v.Herckstraat. Het college was van 
mening dat hierdoor een sterkere stedenbouwkundige 
oplossing mogelijk was, waarbij het achterterrein wordt 
betrokken en een aansluiting wordt gevonden met de Past. van 
Herckstraat. Met dit voorstel wordt ingestoken op een 
afronding van de bebouwing in westelijke richting waarbij 
tevens voor een verbinding wordt gezorgd tussen de Past. v. 
Herckstraat en de Oranjestraat. In het besluit werd uitgegaan 
van de bouw van 5 vrijstaande woningen. Naar de toekomst 
toe bestaat de mogelijkheid om ook op termijn woningen te 
realiseren op de aangrenzende percelen van derden langs de 
nieuwe ontsluitingsweg.  
 
Vanuit de marktsituatie is door de ontwikkelaar vervolgens 
gevraagd om in plaats van 3 vrijstaande woningen op het 
achterterrein 6 halfvrijstaande woningen te mogen realiseren, 
dit naast de twee vrijstaande woningen aan de Oranjestraat. Het 
college van burgemeester en wethouders heeft daarom op 29 
juli 2014 besloten in principe medewerking te willen verlenen 
aan het realiseren van maximaal 8 woningen op deze locatie, 
waarbij een verbinding mogelijk wordt tussen de Pastoor van 
Herckstraat en de Oranjestraat en een afronding wordt gemaakt 
van een westelijke ontwikkeling van de kern Gilze.  
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Voor het project Oranjestraat 100 zijn vervolgens 8 grondgebonden woningen (2 duur en 6 
betaalbaar) opgenomen in de woningbouwplanning t/m 2018 van de gemeente Gilze en Rijen, 
gebaseerd op de Voortgangsrapportage 1

e
 halfjaar 2015. 

 
Vanwege de gewenste fasering en het politieke draagvlak heeft de ontwikkelaar er in het voorjaar 
van 2015 voor gekozen om de woningbouwontwikkeling in twee aparte bestemmingsplannen te 
regelen, namelijk één bestemmingsplan voor 2 woningen aan de Oranjestraat en één 
bestemmingsplan voor 6 woningen aan de nieuwe ontsluitingsweg op het achterterrein. 
 
De beide bestemmingsplannen zijn door het college voorgelegd aan de commissie Ruimte in haar 
vergadering van 23 juni 2015, om de politieke haalbaarheid ervan te sonderen. Reden hiervoor was 
dat vanuit verschillende politieke partijen bij het college geluiden waren ontvangen dat zij het totale 
plan niet wensen te onderschrijven.  
Naar de mening van de commissie is de intensieve bebouwing van het perceel met woningen niet 
passend binnen de gebiedstypologie en is er verkeerskundig geen behoefte aan een verbinding 
tussen de Pastoor van Herckstraat en de Oranjestraat. In meerderheid heeft de commissie 
aangegeven het totale plan niet te onderschrijven.  
 
Naar aanleiding van de behandeling in de commissie Ruimte heeft het college in de vergadering van 
28 juli 2015 besloten de voorgelegde plannen niet vast te stellen en verder in procedure te brengen. 
Wel wil het college medewerking verlenen aan maximaal 3 woningen op bedoeld perceel welke 
direct ontsloten worden op de Oranjestraat. 
 
Op basis van het laatst genoemde collegebesluit is onderhavig bestemmingsplan opgesteld om de 
realisatie van maximaal drie vrijstaande en/of halfvrijstaande woningen direct aan de Oranjestraat 
juridisch-planologisch mogelijk te maken.  
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1.2 Ligging en begrenzing plangebied 
 
De locatie Oranjestraat ligt in de bebouwde kom van Gilze in de gemeente Gilze en Rijen aan één 
van de historische woonlinten. Het plangebied wordt in het oosten, zuiden en westen begrensd 
door de bestaande bebouwing van de Oranjestraat, aan de noordzijde grenst het gebied aan het 
noordelijke gedeelte van het agrarische perceel.  
 
Kadastraal is de locatie bekend als het zuidelijke gedeelte van het perceel gemeente Gilze en Rijen, 
sectie L, nummers  189. De oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 800 m

2
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Luchtfoto plangebied en omgeving 
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1.3 Vigerend bestemmingsplan 
 
De locatie Oranjestraat valt onder de werking van het bestemmingsplan “Woongebied Gilze” van de 
gemeente Gilze en Rijen. De gemeenteraad heeft dit bestemmingsplan op 24 september 2012 
vastgesteld.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitsnede vigerend bestemmingsplan 

Aan de locatie is de bestemming “Wonen”  toegekend.  Er zijn echter geen bouwmogelijkheden op 
het perceel aanwezig.  
 

1.4 Leeswijzer 
 
De toelichting is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt allereerst 
ingegaan op de huidige situatie van het plangebied, waarna in hoofdstuk 3 de beoogde toekomstige 
situatie wordt weergegeven. Een beschrijving van het relevante beleidskader op nationaal, 
provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau staat in hoofdstuk 4. Vervolgens komen in hoofdstuk 5 
de milieukundige randvoorwaarden en onderzoeken aan de orde. De financiële en maatschappelijke 
uitvoerbaarheid worden in hoofdstuk 6 beschreven. 
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2. BESTAANDE SITUATIE 

 

2.1 Historie en ruimtelijke structuur omgeving 
 
Historie 
Gilze is één van de oudste plaatsen in het land van Breda en is ontstaan als kransakkerdorp langs de 
linten Oranjestraat/Versterstraat, Nieuwstraat, Kerkstraat, Raadhuisstraat en Ridderstraat. Rondom 
het centrale esdorp met de kerk ligt een aantal kleinere gehuchten zonder kerk. Daartussen lagen 
de akkers, die in de richting van de beekdalen overgaan in weidegronden. Op de hogere gronden 
ontstonden door overmatige begrazing heidevelden die begin 20ste eeuw bebost zijn.  
 
Rond de oude kern van Gilze ontwikkelden zich de gehuchten Verhoven, Biestraat, Horst, Bolberg, 
Weilenseind, Vossenberg, Wijkevoort en Nerhoven. Ter verbinding van de centrale kern met de 
gehuchten, de weidegronden / heidevelden en de omringende dorpen is een dicht netwerk van 
uitwaaierende wegen in een sterpatroon ontstaan. In de huidige wegenstructuur zijn de 
belangrijkste wegen uit dit netwerk door het straatprofiel en de aangrenzende bebouwing nog 
duidelijk herkenbaar. Tot dit patroon behoren: 

 Bisschop de Vetplein en Oranjestraat in westelijke richting; 

 de Ridderstraat en Nieuwstraat in noordelijke richting,  

 Raadhuisstraat, Heuvel, Aalstraat/Tilburgsebaan en Molenstraat/Rielsebaan in oostelijke 
richting; 

 de Kerkstraat, Alphensebaan , Alphenseweg en Versterstraat in zuidelijke richting. 
 
In deze bebouwingslinten treffen we nu nog de meeste winkelvoorzieningen en belangrijkste sociale 
voorzieningen aan. Met name na 1945 zijn tussen de oude linten diverse planmatige in- en 
uitbreidingen gerealiseerd. Het historische groen van het Mollebos en de Pastorietuin is hierbij 
behouden. Ook diverse diepe, groene achtertuinen achter de bebouwingslinten zijn behouden en 
bepalen nu nog het dorpse, groene beeld. Enkele pleinen zijn in de dorpsstructuur opgenomen 
(Bisschop de Vetplein, Steenakkerplein, parkeerplaats sporthal, Heuvel) 
 
Ruimtelijke structuur 
Linten 
De bebouwing aan de linten van Gilze kenmerkt zich door een vrij gesloten karakter, een organische 
opbouw en diepe kavels. Deze historische linten vormen de dragers van de kern Gilze. De 
bebouwing aan de linten is verder te kenmerken als kleinschalig.  
 
De stedenbouwkundige structuur wordt gekarakteriseerd door een licht gebogen straatverloop met 
daarlangs relatief gesloten gevelwanden, die zorgen voor een duidelijke begeleiding van de weg. 
Het veelal ontbreken van voortuinen in het centrum zorgt voor een stenig karakter in die straten. 
 
Er is sprake van een gevarieerde bebouwingsopzet. De architectuur van de lintbebouwing wordt 
gekenmerkt door een bouwhoogte van overwegend 1 of 2 bouwlagen met kap. De dakvormen zijn 
veelal zadel- of mansardedaken met de noklijn evenwijdig aan de straat, afgewisseld met topgevels 
en samengestelde daken. Voornamelijk de vooroorlogse bebouwing wordt gekenmerkt door 
verticale gevelgeleding.  
 
De smalle profielen van de oude linten, met name rond het centrumgebied hebben een stenige 
uitstraling welke karakteristiek is voor de kern. Een aantal van deze linten heeft tevens een 
belangrijke verkeersfunctie. 
 
Planmatig opgezette wijken 
Binnen het raamwerk van de oude linten bevinden zich de planmatig opgezette wijken 
Strijpakkers en Steenakkers (noordwestelijke zijde), Hofstad (zuidoostelijke zijde) en De Spoel 
en De Laars (zuidwestelijke zijde) en Nerhoven (noord/oost). 



 
|8 

 

NL.IMRO.0784.BPOranjestraat100-ON01 Bestemmingsplan Oranjestraat 100, Gilze 

2.2 Bestaande situatie Oranjestraat 100 
 
Het perceel Oranjestraat 100-108 is momenteel in gebruik als grasland en is niet bebouwd.  Aan de 
voorkant van het perceel staan drie bestaande bomen. Het uitgangspunt is om deze binnen het 
nieuwe plan te handhaven.  
 
Aan de Oranjestraat zijn, ten westen van het plangebied, recentelijk twee vrijstaande 
nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Ten oosten van het plangebied staan oudere twee-onder-één-
kap woningen, bestaande uit twee bouwlagen met een kap. Ten noorden van het plangebied liggen 
de woningen uit de Pastoor van Herckstraat. Het plangebied grenst aan de achtertuinen van deze 
woningen. 
Ten zuiden van het plangebied aan de andere kant van de Oranjestraat is een vrijstaande woning 
gelegen met daarachter een tankstation.  
 
De Oranjestraat is één van de ontsluitingswegen van Gilze, welke verder loopt tot aan de 
Chaamseweg.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 3 Huidige situatie plangebied 

Afbeelding 1 Nieuwe woningen Oranjestraat 

Afbeelding 2 Tankstation Oranjestraat 
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Stedenbouwkundig plan voor maximaal 3 woningen aan de Oranjestraat 100   
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3. TOEKOMSTIGE SITUATIE 

Stedenbouwkundig plan 

 
Doorzetten lint Oranjestraat 
Voor de stedenbouwkundige ontwikkeling is gekozen om de lintstructuur langs de Oranjestraat 
voort te zetten en hierbij het bouwvolume en de architectuur aan te laten sluiten op de 
naastgelegen woningen. Hierbij zal de nieuwe rooilijn een overgang vormen tussen de direct aan de 
straat gelegen woningen Oranjestraat 96 en 98 en verder van de straat afgelegen woningen 
Oranjestraat 110 en 112.  
 
Woningen  

Gekozen is om binnen het plangebied van dit bestemmingsplan maximaal 3 vrijstaande en/of 
halfvrijstaande woningen te realiseren.  
 
De bouwregels voor de woningen sluiten aan bij de bebouwingsregeling van het bestemmingsplan 
Woongebied Gilze. Dit betekent dat bij vrijstaande woningen maximaal 350 m

2
 aan bebouwing 

gerealiseerd mag worden. Bij halfvrijstaande woningen mag dit maximaal 250 m
2
 bedragen. De 

afstand van het hoofdgebouw tot aan de zijdelingse perceelgrens bedraagt minimaal 3 meter.  
 
De woningen krijgen een goothoogte van minimaal 3 meter en maximaal 4,5 meter. De bouwhoogte 
bedraagt minimaal 8 meter en maximaal 10 meter. De woningen krijgen een dak met een hellend 
vlak tussen de 35

o
 en de 60

o
 De frontbreedte van de vrijstaande woning wordt minimaal 7 meter en 

van de halfvrijstaande woningen minimaal 6 meter. 
 
Parkeren  

Voor het parkeren zijn de normen gebaseerd op de parkeerkencijfers uit het GVVP . Per woning 
betekent dat er 2,0 pp/woning gerealiseerd moeten worden. In totaal moeten er maximaal 6 
parkeerplaatsen in het plangebied aanwezig zijn, indien er 3 woningen worden gebouwd.  
 
De woningen hebben elk 2 parkeerplaatsen op eigen terrein, waarmeer voldaan wordt aan de 
gemeentelijke parkeernorm.  
 
Haalbaarheid en woningbouwprogramma 

De ontwikkelaar wil de woningen in de periode 2015-2018 realiseren, afhankelijk van het verloop 
van de procedure en de concrete marktvraag.  
 
De drie woningen langs de Oranjestraat vallen in de categorie duur: > € 275.000 v.o.n.  
 
Haalbaarheidsonderzoek 
In het kader van de planologische procedure dient door de initiatiefnemer aangetoond te worden 
dat voor dit type woningen een reële behoefte is. Om dit aan te kunnen tonen heeft Kin makelaars 
uit Gilze een haalbaarheidsonderzoek

1
 uitgevoerd. Als makelaar in de gemeente hebben zij dagelijks 

contact met de klant en hebben toegang tot de belangrijkste marktgegevens. Hieronder zijn de 
conclusies van Kin makelaars met betrekking tot de marktpotentie opgenomen. 
 
Gezien de kleinschaligheid van het project en de wijze waarop Vexpro het project in de markt wil 
zetten, heeft de makelaar de overtuiging dat dit een kansrijk project betreft. De crux zit hem in deze 
tijd in het wegnemen van onzekerheden voor doorstromers. Daar kan dit project, aanvullend op de 
kwaliteiten van de kavel en het bebouwde, aan voldoen. 
 
In andere gemeenten in Brabant richten ze hiervoor doorstroomregelingen op om zodoende meer 
dynamiek in de markt te creëren. Doorstroming is een speerpunt dat bijvoorbeeld bij het 

                                                                 
 
 
1 Kin ERA Makelaars,Haalbaarheidsonderzoek Oranjestraat 100-108 te Gilze, Juni 2013 
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bouwberaad van West-Brabant (waarin gemeenten en marktpartijen uit West-Brabant bij elkaar 
werden gebracht) een zeer prominente rol had. Meerdere gemeenten overwegen om naast een 
starterslening ook een doorstroomregeling op te gaan zetten. Dit gaf enerzijds het belang aan, maar 
anderzijds ook de moeilijkheid. 
 
In de plannen van Vexpro is al rekening gehouden met het wegnemen van de onzekerheden en 
daarmee het optimaliseren van de mogelijkheden om de doorstroommogelijkheden te vergroten. 
De marktpotentie van het project wordt sterk vergoot door de werkwijze van Vexpro: 

 het inzetten op een scherpe prijsstelling 

 het bieden van een inruilgarantie van de huidige woning 

 het kleinschalige karakter van het project 

 het niet gebonden zijn aan 70% voorverkoop 

 de flexibiliteit in het ontwerp: voorafgaand aan de bouw en daarna. Door flexibele indeling van 
de woning kan deze levensloopbestendig gemaakt worden. 

 
Daarnaast speelt het goed in op de prioriteitscriteria die door de gemeente worden gehanteerd bij 
het selecteren van projecten: 

 marktkansen: is een project kansrijk doordat het aansluit op de behoefte en op de kwalitatieve 
uitgangspunten van het woningbouwprogramma? 

o Door de goede ligging, het doordachte stedenbouwkundige plan, de zeer ruimtelijke 
kavels, de separate extra hobbyruimtes (een schaars goed in Gilze) en de hierboven 
aangehaalde onderscheidende elementen, verwachten we hier zeker marktvraag. 

o De eigenaren hebben de mogelijkheid om aan de achterzijde van het woonperceel een 
bijgebouw voor hobbyactiviteiten te plaatsen, aangrenzend aan het gebied voor 
weiden/moestuinen. Een combinatie die zeker gewenst is, dat bemerken we in de 
praktijk, maar zelden kan worden aangeboden. 

o Oranjehof bewijst dat er vraag is naar dit type woningen. In dit project van vier 
woningen met hetzelfde concept als voor de Oranjestraat 100 - 108 zijn er 2 reeds 
verkocht, is er 1 onder optie en ook voor de laatste woning is de makelaar in gesprek 
met een geïnteresseerde. 

o Zoals eerder aangegeven door de stedenbouwkundige: indien vanuit de marktvraag 
een ander woningbouwprogramma gewenst is dan kan de verkaveling eenvoudig 
worden aangepast, waarbij de hoofdopzet in stand blijft. Door een eventueel nieuw 
bestemmingsplan flexibel op te stellen qua woningbouwcategorieën kan goed op de 
veranderingen op de woningmarkt worden gereageerd. 

 planologische hardheid: in welk stadium is de planologische procedure? 
o Er is een principe-akkoord afgegeven. 

 juridische hardheid: wat is er al vastgelegd in contracten en intenties? 
o Er is nog niets officieel vastgelegd, maar dit kan zeer snel worden opgepakt en 

afgerond. 

 financiën: wat zijn de financiële consequenties voor de gemeente van het vertragen of 
vervallen van het project? 

o De gemeente zal eventuele exploitatiebijdragen niet ontvangen. 

 wenselijkheid uit oogpunt van leefbaarheid, ruimtelijke ordening, verbetering openbare ruimte 
draagt het project bij aan het verbeteren van de leefbaarheid, het saneren van een 
milieuhinderlijke situatie, het verbeteren van een rommelige stedenbouwkundige gebied? 

o Het beleid van de gemeente Gilze en Rijen is erop gericht om inbreiding boven 
uitbreiding te verkiezen, waar hier optimaal op ingespeeld wordt. 

o Er is in het stedenbouwkundig plan rekening gehouden met de directe omgeving. De 
woningen sluiten qua bouwvolume, architectuur en ruimtelijkheid van de verkaveling 
aan op de naastgelegen woningen. 

 wenselijkheid project op basis van beleidskeuzes: hoe gewenst is het project uit oogpunt van 
levensloopbestendig of duurzaam bouwen? 

o Net als bij het nabijgelegen Oranjehof is er rekening gehouden met het feit dat de 
woningen “levensloopbestendig” moeten zijn. Dankzij deze gedachtegang kunnen de 
woningen met enkele simpele aanpassingen geschikt worden gemaakt voor mensen 
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met een eventuele lichamelijke beperking. Ook zou de hobbyruimte eventueel ingezet 
kunnen worden voor mantelzorg, zodat er in de toekomst eventueel een 
rugzakwoning van gemaakt zou kunnen worden. 

 
Alles in ogenschouw nemend ziet de makerlaar zeker potentie om dit tot een succesvol project te 
laten leiden voor gemeente, kopers en ontwikkelaar. 
 
Woningbouwplanning 

Voor het project Oranjestraat 100 zijn 8 grondgebonden woningen (2 duur en 6 betaalbaar) 
opgenomen in de woningbouwplanning t/m 2018 van de gemeente Gilze en Rijen, gebaseerd op de 
Voortgangsrapportage 1

e
 halfjaar 2015. 
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4. BELEIDSKADER 

4.1 Rijksbeleid  
 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vastgesteld. Deze structuurvisie 
geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is de ‘kapstok’ voor 
bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke consequenties.  
 
Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. Daar streeft het Rijk naar met een krachtige 
aanpak die ruimte geeft aan regionaal maatwerk, de gebruiker voorop zet, investeringen scherp 
prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur met elkaar verbindt. Dit doet het Rijk 
samen met andere overheden. Bij deze aanpak hanteert het Rijk een filosofie die uitgaat van 
vertrouwen, heldere verantwoordelijkheden, eenvoudige regels en een selectieve 
rijksbetrokkenheid.  
 
Het Rijk formuleert drie hoofddoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te 
houden voor de middellange termijn (2028): 

 Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-
economische structuur van Nederland; 

 Het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de 
gebruiker voorop staat; 

 Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 
cultuurhistorische waarden behouden zijn. 

 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte bepaalt welke kaderstellende uitspraken zodanig zijn 
geformuleerd dat deze bedoeld zijn om beperkingen te stellen aan de ruimtelijke 
besluitvormingsmogelijkheden op lokaal niveau. Ten aanzien daarvan is een borging door middel 
van normstelling, gebaseerd op de Wet ruimtelijke ordening, gewenst. Die uitspraken 
onderscheiden zich in die zin dat van de provincies en de gemeenten wordt gevraagd om de inhoud 
daarvan te laten doorwerken in de ruimtelijke besluitvorming. Zij zijn dus concreet normstellend 
bedoeld en worden geacht direct of indirect, dat wil zeggen door tussenkomst van de provincie, 
door te werken tot op het niveau van de lokale besluitvorming, zoals de vaststelling van 
bestemmingsplannen. Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) bevestigt in 
juridische zin die kaderstellende uitspraken. Het Barro is op 30 december 2011 inwerking getreden.  

 
Conclusie 

Het Rijk heeft voor dit plangebied geen specifiek kaderstellend beleid geformuleerd.  
 
Ladder duurzame verstedelijking 

Nieuwe ontwikkelingen dienen getoetst te worden aan de Ladder duurzame verstedelijking mits er 
sprake is van een ‘stedelijke ontwikkeling’. Het begrip ‘stedelijke ontwikkeling' is in artikel 1.1.1, lid 
1, sub i van de Bro gedefinieerd als:  
'ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, 
detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen'. 
  
Uit de jurisprudentie die is verschenen sinds de inwerkingtreding van de ladder blijkt dat de Afdeling 
een zekere ondergrens stelt aan ontwikkelingen wanneer het gaat om de beoordeling of sprake is 
van een stedelijke ontwikkeling. Zo heeft de Afdeling ten aanzien van woningbouwplannen 
geoordeeld dat de realisatie 3 woningen niet, maar de bouw van 14 woningen wel als een nieuwe 
stedelijke ontwikkeling in de zin van artikel 3.16, tweede lid, Bro wordt beschouwd (zie ABRvS 18 
december 2013, ECLI:RVS:2013:2471, resp. ABRvS 9 april 2014, ECLI:RVS:2014:1252). Aangezien het 
hier gaat om het toevoegen van slechts 3 nieuwe woningen kan de ontwikkeling niet aangeduid 
worden als ‘stedelijke ontwikkeling’ en is  toetsing aan de Ladder duurzame verstedelijking op basis 
van de jurisprudentie niet noodzakelijk.  
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4.2 Provinciaal en regionaal beleid  
 
Structuurvisie Noord-Brabant 

Op 1 oktober 2010 hebben Provinciale Staten de Structuurvisie ruimtelijke ordening Noord-Brabant 
vastgesteld. De provincie Noord-Brabant heeft in de Structuurvisie de hoofdlijnen van het ruimtelijk 
beleid tot 2025, met een doorkijk tot 2040, vastgelegd. De visie is bindend voor het ruimtelijk 
handelen van de provincie. Het is de basis voor de wijze waarop de provincie de instrumenten inzet 
die de Wet ruimtelijke ordening biedt. De visie geeft een ruimtelijke vertaling van de opgaven en 
doelen uit de Agenda van Brabant.  
 
Op 19 maart 2014 is de Structuurvisie ruimtelijke ordening 2014 in werking getreden. Deze 
structuurvisie is een actualisatie van de visie die in 2010 werd vastgesteld. Belangrijke 
beleidswijzigingen hebben betrekking op de realisatie van natuur en de transitie naar zorgvuldige 
veehouderij in Brabant.  
De provincie kiest voor een duurzame ontwikkeling waarin de kwaliteiten van de provincie sturend 
zijn bij de ruimtelijke keuzes die de komende jaren op de provincie af komen. Nieuwe 
ontwikkelingen moeten bijdragen aan de kracht en identiteit van Noord-Brabant. De ruimtelijke 
keuzes geven hier op provinciaal niveau invulling aan. 
 
Dit is vertaald in de volgende 13 provinciale ruimtelijke belangen: 

 Regionale contrasten; 

 Een multifunctioneel landelijk gebied; 

 Een robuuste en veerkrachtig water- en natuursysteem; 

 Een betere waterveiligheid door preventie; 

 Koppeling van waterberging en droogtebestrijding; 

 Ruimte voor duurzame energie; 

 Concentratie van verstedelijking; 

 Sterk stedelijk netwerk: BrabantStad; 

 Groene geledingszones tussen steden; 

 Goed bereikbare recreatieve voorzieningen; 

 Economische kennisclusters; 

 (inter)nationale bereikbaarheid; 

 Beleefbaarheid stad en land vanaf de hoofdinfrastructuur. 
 
De ruimtelijke belangen en keuzes zijn in vier ruimtelijke structuren geordend. Binnen deze 
structuren worden de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen opgevangen. Samen vormen 
deze structuren de provinciale ruimtelijke structuur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitsnede Structuurvisie Noord-Brabant 
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De planlocatie is deels gelegen binnen het bestaande stedelijk concentratiegebied en deels binnen 
het zoekgebied verstedelijking.  
 
De provincie vindt het belangrijk dat er in Noord-Brabant verschil blijft tussen de steden en de 
kernen in het landelijk gebied. De provincie wil dat er verschillende kwaliteiten worden ontwikkeld 
voor wonen en werken rond de steden en in het landelijk gebied. Om zo bij te dragen aan een 
onderscheidend leef- en vestigingsklimaat ter versterking van de kenniseconomie in Brabant. De 
fysieke leefomgeving levert een bijdrage aan de gezondheid, bijvoorbeeld door goed toegankelijke 
voorzieningen, een groene leefomgeving, water, een veilige infrastructuur en biedt ruimte voor 
vrijetijdsbesteding. 
 
Bij de opgave voor wonen en werken wordt het accent sterker verlegd naar de te ontwikkelen 
kwaliteiten,de inzet op herstructurering en het beheer van het bestaand stedelijk gebied. 
 
Verordening ruimte Noord-Brabant 2012 

De Verordening ruimte is één van de uitvoeringsinstrumenten voor de provincie om haar doelen te 
realiseren. In de verordening vertaalt de provincie de kaderstellende elementen uit het provinciaal 
beleid in regels die van toepassing zijn op (gemeentelijke) bestemmingsplannen. Op 7 februari 2014 
is door Provinciale Staten de Verordening ruimte 2014 vastgesteld. De verordening is op 13 maart 
2014 in werking getreden. 
 
Belangrijke onderwerpen in de Verordening ruimte zijn: 

 ruimtelijke kwaliteit; 

 stedelijke ontwikkelingen; 

 natuurgebieden en andere gebieden met waarden; 

 agrarische ontwikkelingen, waaronder de intensieve veehouderij; 

 overige ontwikkelingen in het landelijk gebied. 
 
Binnen de stedelijke concentratiegebieden en daarbij behorende zoekgebieden liggen 
mogelijkheden voor verdere verstedelijking. In het kader van zorgvuldig ruimtegebruik zal het 
benutten van nieuwe ruimte voor stedelijke ontwikkeling pas aan de orde zijn, als is gebleken dat 
deze niet in bestaand stedelijk gebied gerealiseerd kunnen worden. Dit nieuwe ruimtebeslag kan 
alleen plaatsvinden daar waar gelet op de ruimtelijke kwaliteiten verantwoorde uitbreidings-
mogelijkheden liggen. Dit zijn de zoekgebieden voor verstedelijking.  
 
De planlocatie is, zoals in onderstaande afbeelding weergegeven, gelegen binnen het “zoekgebied 
verstedelijking – stedelijk concentratiegebied”.  

Uitsnede Verordening Ruimte 
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Zoekgebied stedelijke ontwikkeling 

In de Verordening zijn de volgende regels opgenomen voor het zoekgebied voor stedelijke 
ontwikkeling: 
 
Artikel 8 Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling 
8.1. Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling 
1. In afwijking van artikel 4.2 (stedelijke ontwikkeling) kan een bestemmingsplan, ter plaatse van 

de aanduiding 'Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling' voorzien in een stedelijke 
ontwikkeling. 

2. Een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid strekt ertoe dat: 
a. de stedelijke ontwikkeling aansluit bij bestaand stedelijk gebied of plaatsvindt in een 

nieuw cluster van stedelijke bebouwing; 
b. bij de stedenbouwkundige en landschappelijke inrichting rekening wordt gehouden 

met de aanwezige ruimtelijke kwaliteiten en structuren in het gebied zelf en in de 
naaste omgeving, waaronder mede begrepen de ontwikkeling van een groene geleding 
ten behoeve van ecologische en landschappelijke verbindingen, door deze in de 
planontwikkeling te betrekken; 

c. voor zover een bestemmingsplan voorziet in een stedelijke ontwikkeling als bedoeld in 
het eerste lid, is artikel 2, vierde lid (zwaarste regiem geldt) niet van toepassing en 
heeft het tweede lid, onder b voorrang op de beschermingsregels die elders in deze 
verordening zijn opgenomen, behoudens in geval dat artikel 5 (EHS) van toepassing is. 

3. Op een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid zijn de bepalingen uit artikel 4.3 tot en 
met artikel 4.11 van overeenkomstige toepassing. 

 
Het plangebied Oranjestraat 100 sluit direct aan bij het bestaand stedelijk gebied. De locatie ligt 
binnen de bebouwde kom van Gilze en wordt aan alle zijden omsloten door bestaande woningen. 
Bij de stedenbouwkundige inrichting is rekening gehouden met de aanwezige ruimtelijke structuren.  
 
Bevordering Ruimtelijke kwaliteit 

In de verordening Ruimte zijn regels opgenomen ter bevordering van de ruimtelijke kwaliteit.  
 
Artikel 3 Bevordering ruimtelijke kwaliteit 
3.1 Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit 

1. De toelichting bij een bestemmingsplan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling bevat 
een verantwoording dat:  

a. het plan bijdraagt aan de zorg voor het behoud en de bevordering van de 
ruimtelijke kwaliteit van het daarbij betrokken gebied en de naaste omgeving, 
waaronder in ieder geval een goede landschappelijke inpasbaarheid; 

b. toepassing is gegeven aan het principe van zorgvuldig ruimtegebruik. 
2. Het principe van zorgvuldig ruimtegebruik als bedoeld in het eerste lid houdt in ieder geval 

in dat:  
a. een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied gebruik maakt van 

een bestaand bouwperceel, tenzij in deze verordening uitdrukkelijk anders is 
bepaald; 

b. uitbreiding van het op grond van het geldende bestemmingsplan toegestane 
ruimtebeslag slechts is toegestaan mits de financiële, juridische of feitelijke 
mogelijkheden ontbreken om de beoogde ruimtelijke ontwikkeling binnen dat 
toegestane ruimtebeslag te doen plaatsvinden; 

c. ingeval van stedelijke ontwikkeling toepassing is gegeven aan artikel 3.1.6, tweede 
lid, van het Besluit ruimtelijke ordening (ladder voor duurzame verstedelijking); 

d. een bestemmingsplan buiten bestaand stedelijk gebied bepaalt dat gebouwen, 
bijbehorende bouwwerken en andere permanente voorzieningen binnen het 
bouwperceel worden opgericht en daarbinnen worden geconcentreerd.  

3. Ten behoeve van het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit bevat de 
toelichting bij een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid een verantwoording 
waaruit blijkt dat: 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.9930.vr2014gecons-gc01/r_NL.IMRO.9930.vr2014gecons-gc01.html#_4.2_Stedelijkeontwikkeling
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.9930.vr2014gecons-gc01/r_NL.IMRO.9930.vr2014gecons-gc01.html#_2_Werkingvandezeverordening
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.9930.vr2014gecons-gc01/r_NL.IMRO.9930.vr2014gecons-gc01.html#_5_Ecologischehoofdstructuur
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.9930.vr2014gecons-gc01/r_NL.IMRO.9930.vr2014gecons-gc01.html#_4.3_Nieuwbouwvanwoningen
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.9930.vr2014gecons-gc01/r_NL.IMRO.9930.vr2014gecons-gc01.html#_4.11_Veehouderijen
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a. in het bestemmingsplan rekening is gehouden met de gevolgen van de beoogde 
ruimtelijke ontwikkeling voor de in het plan begrepen gronden en de naaste 
omgeving, in het bijzonder wat betreft de bodemkwaliteit, de waterhuishouding, 
de in de grond aanwezige of te verwachten monumenten, de cultuurhistorische 
waarden, de ecologische waarden, de aardkundige waarden en de 
landschappelijke waarden;  

b. de omvang van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling, de omvang van de 
bebouwing en de beoogde functie, past in de omgeving gelet op de bestaande en 
toekomstige functies in de omgeving en de effecten die de ontwikkeling op die 
functies heeft, waaronder de effecten vanwege milieuaspecten en 
volksgezondheid; 

c. een op de beoogde ruimtelijke ontwikkeling afgestemde afwikkeling van het 
personen- en goederenvervoer is verzekerd, waaronder een goede aansluiting op 
de aanwezige infrastructuur van weg, water of spoor, inclusief openbaar vervoer, 
een en ander onder onverminderd hetgeen in hoofdstuk 7 van de Wet 
milieubeheer en elders in deze verordening is bepaald. 

4. Het eerste tot en met derde lid is niet van toepassing op een uitwerking van een 
bestemmingsplan, mits dat niet ouder is dan tien jaar, als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, 
onder b, van de wet. 

 
3.2 Kwaliteitsverbetering van het landschap 

1. Een bestemmingsplan dat een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied 
mogelijk maakt, bepaalt dat die ruimtelijke ontwikkeling gepaard gaat met een fysieke 
verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, 
landschap, cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het gebied 
of de omgeving; 

2. De toelichting bij een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid bevat een 
verantwoording:  

a. van de wijze waarop de in het eerste lid bedoelde verbetering financieel, juridisch 
en feitelijk is geborgd;  

b. dat de in het eerste lid bedoelde verbetering past binnen de hoofdlijnen van het 
te voeren ruimtelijk beleid voor dat gebied. 

3. De in het eerste lid bedoelde verbetering kan mede betreffen: 
a. de landschappelijke inpassing van bebouwing, voor zover expliciet vereist op 

grond van deze verordening;  
b. het toevoegen, versterken of herstellen van landschapselementen die een 

bijdrage leveren aan de versterking van de landschapsstructuur of de relatie stad-
land; 

c. activiteiten, gericht op behoud of herstel van cultuurhistorisch waardevolle 
bebouwing of terreinen; 

d. het wegnemen van verharding;  
e. het slopen van bebouwing; 
f. een fysieke bijdrage aan de realisering van de ecologische hoofdstructuur en 

ecologische verbindingszones. 
4. Indien een kwaliteitsverbetering als bedoeld in het eerste lid niet is verzekerd, wordt het 

bestemmingsplan slechts vastgesteld indien een passende financiële bijdrage in een 
landschapsfonds is verzekerd en wordt over de werking van dat fonds regelmatig verslag 
gedaan in het regionaal ruimtelijk overleg. 

5. In afwijking van het bepaalde in dit artikel kan de toelichting van een bestemmingsplan een 
verantwoording bevatten over de wijze waarop de afspraken over de kwaliteitsverbetering 
van het landschap, die zijn gemaakt in het regionaal ruimtelijk overleg, bedoeld in artikel 
37.4, onder b, worden nagekomen.  

6. Het eerste tot en met vijfde lid is niet van toepassing op een uitwerking van een 
bestemmingsplan, mits dat niet ouder is dan tien jaar, als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, 
onder b, van de wet. 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.9930.vr2014gecons-gc01/r_NL.IMRO.9930.vr2014gecons-gc01.html#_37.4_Takenregionaalruimtelijkoverleg
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Door de provincie is een handreiking opgesteld om invulling te geven aan de uitvoering van deze 
kwaliteitsverbetering (november 2011). Voor iedere “ruimtelijke ontwikkeling” dient namelijk 
onderbouwd te worden hoe invulling wordt gegeven aan artikel 3.2 van de Verordening.  
 
Voor het bepalen van de kwaliteitsverbetering dient tevens uitgegaan te worden van werkafspraken 
in regionaal verband van het Hart van Brabant. Hierin wordt een methodiek voor het bepalen van 
de tegenprestatie bepaald die de gemeente Gilze-Rijen zal gaan hanteren. Voor het bepalen van de 
waardevermeerdering van de ruimtelijke ontwikkeling wordt gewerkt met grondprijzen.  
 
De ontwikkeling aan de Oranjestraat valt volgens de werkafspraken kwaliteitsverbetering Hart van 
Brabant in categorie 3. 
 
Onderscheid in ontwikkeling 
Onderscheid kan worden gemaakt tussen planmatige stedelijke ontwikkelingen en (min of meer op 
zichzelf staande, beperktere) ontwikkelingen in het buitengebied. Ten aanzien van de investering in 
kwaliteitsverbetering van het landschap is er een verschil in de wijze waarop voor beide 
ontwikkelingen deze bijdrage wordt bepaald. 
 
Planmatige stedelijke ontwikkeling 
Bij planmatige stedelijke ontwikkeling zoals bedrijventerreinen, woongebieden, sportterreinen, 
infrastructuur wordt uitgegaan van een minimumbijdrage per m2 uit te geven grond. De minimum 
bijdrage is 1% van de uitgifteprijs. Hiermee wordt rekening gehouden met het verschil in kosten en 
opbrengsten van verschillende bestemmingen. 
 
Ontwikkelingen in het buitengebied 
De gekozen methodiek (dus de 20% van de waardestijging) is bedoeld voor incidentele 
ontwikkelingen 
 

Conclusie  
Voor een stedelijke uitbreiding, zoals de ontwikkeling van Oranjestraat 100 te Gilze, geldt volgens 
de werkafspraken een bijdrage van 1% van de uitgifteprijs. Op de locatie zelf is geen ruimte voor het 
realiseren van een landschappelijke elementen ten behoeve van de bijdrage kwaliteitsverbetering. 
De kwaliteitsverbetering zal elders gerealiseerd moeten worden. Tussen de ontwikkelaar en de 
gemeente zullen hierover nog nadere afspraken worden gemaakt.  
 
Toetsing aan verordening 

Het plangebied valt in het zoekgebied verstedelijking. De locatie is een inbreidingslocatie binnen 
een bestaand bebouwingslint, waarbij het plangebied reeds aan alle zijden door bestaande 
bebouwing is omsloten. Het plan sluit dus direct aan op het bestaand stedelijk gebied. Met het 
stedenbouwkundig plan aansluiting is gezocht bij de stedenbouwkundige opzet van de omgeving.  
In deze toelichting is aangegeven op welke wijze de nieuwe woningen zich verhouden tot het 
gemeentelijke en regionale woningbouwprogramma. Het bouwplan past binnen het provinciaal 
beleid. Voor de vereiste kwaliteitsverbetering op basis van artikel 3.2. van de Verordening Ruimte 
zullen nadere afspraken worden gemaakt tussen de gemeente en de ontwikkelaar.  
 

4.3 Gemeentelijk beleid  
 
Structuurvisie Plus Gilze en Rijen 

De Structuurvisie Plus vormt het ruimtelijk beleidskader voor de periode tot 2020 en beoogt 
een heldere positionering van de gemeente in relatie tot plannen op provinciaal en regionaal 
niveau. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar het traject van herziening van 
bestemmingsplannen in de gemeente. In deze paragraaf zullen de relevante onderdelen uit 
de Structuurvisie Plus voor het plangebied worden behandeld. 
Een zestal door de Raad vastgestelde ruimtelijke uitgangspunten (‘Piketpalen’) vormt de basis 
voor de visie: 
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 Wonen: geclausuleerde uitbreiding woongebied: inbreiding boven uitbreiding; 

 Werken: handhaving hoge niveau werkgelegenheid; 

 Voorzieningen: handhaving van het huidige voorzieningenniveau; geen bovengemeentelijke rol; 

 Recreatie en toerisme: nadruk op kwaliteit; 

 Landbouw: concentratie en Schaalvergroting; 

 Natuur en landschap: landgoederenzone of Ecologische verbindingszone. 
 
Op basis van bovenstaande uitgangspunten en een uitgebreide ruimtelijke analyse van het 
gemeentelijk grondgebied is het ‘laadvermogen’ van de gemeente bepaald. Het 
laadvermogen geeft aan welke gebieden binnen de gemeente nog in aanmerking kunnen 
komen voor ruimtelijke ontwikkeling. Binnen het laadvermogen is een Duurzaam Ruimtelijk 
Structuurbeeld opgesteld, waarin een ruimtelijk toekomstbeeld wordt geschetst voor de 
diverse ruimtelijke aspecten: wonen, werken, voorzieningen, recreatie en toerisme, natuur, 
landbouw en landschap, water en verkeer. 
 
Wonen 
Voor het bestaande woongebied dient het beleid gericht te zijn op het behoud en versterken 
van de leefbaarheid, onder meer door behoud/ versterking van het aanwezige groen. De ruim 
aanwezige mogelijkheden voor herontwikkeling van inbreidingslocaties, die om verschillende 
redenen momenteel een weinig wenselijk ruimtelijk beeld hebben (met name verouderde 
bedrijfslocaties), dienen benut te worden. 
Het beleid is gericht op verplaatsing en/ of sanering van de huidige functies en herinvulling 
van de locaties met voornamelijk woningbouw in behoorlijke dichtheden tot 40 woningen per 
hectare. Eventueel is, naast woningbouw, ook gedeeltelijk een andere invulling mogelijk met 
bijvoorbeeld commerciële functies of dienstverlenende bedrijven. 
Ten aanzien van het ruimtebeslag van de woninguitbreiding wordt de voorkeur gegeven aan 
'inbreiding'. Daarnaast is een beperkte en begrensde uitbreiding mogelijk aan de randen van 
de kernen. Hiertoe kan plaatselijk hogere bebouwing worden toegestaan in Gilze. Volgens de 
Structuurvisie Plus van Gilze en Rijen (mei 2003) moeten in de kern Gilze tot 2020 1.780 
woningen worden bijgebouwd. Het totale woningaanbod zou daarmee komen op circa 4.550 
woningen. Van de nieuw te bouwen woningen worden er 60 op diverse inbreidingslocaties en 
1.720 op uitbreidingslocaties gerealiseerd. 
 
Structuurplan Gilze 

De gemeente Gilze en Rijen heeft begin 2006 de structuurplannen Gilze en Rijen opgesteld. In de 
structuurplannen wordt de visie verwoord voor toekomstige ontwikkelingen binnen het 
grondgebied in de gemeente. De plannen zien met name op de kern zelf en niet op de 
aangrenzende gebieden. Voor het plangebied is geen specifiek beleid opgenomen.  
 
Woonvisie 2011 - 2021 

De huidige ontwikkelingen maken dat de woningmarkt geruime tijd verder zal moeten zonder 
grote waardestijgingen en daarmee vervalt een belangrijke aanjager van de 
koopwoningenmarkt. De koopwoningmarkt verschuift steeds meer van een aanbod- naar 
een vragersmarkt. De rol van de woonconsument wordt sterker. 
Het woningbouwprogramma moet dan ook zoveel mogelijk tegemoet komen aan de 
effectieve vraag. Verder is het gedoseerd brengen van nieuwbouwwoningen op de markt van 
belang. Bij een overaanbod aan plannen houden deze elkaar gevangen. 
De woningmarkt is steeds meer een regionale markt. Regionale afspraken gaan niet alleen 
over het aantal te bouwen woningen maar ook over prijsklasse en woningtypes. Daarbij 
spelen ook factoren als de samenhang met noodzakelijke stedelijke transformatieprocessen 
en ambities met betrekking tot stedenbouwkundige kwaliteit en locatiespecifieke 
uitgangspunten een rol van betekenis. 
 
In het meerjarig woningbouwprogramma moet dan ook de nadruk liggen op kansrijke 
plannen die goed afzetbaar zijn. Uit het woningbehoefte onderzoek komt de vraag naar 
relatief goedkope eengezinswoningen in de huur- en kopsector naar voren. 
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Uit het woningbehoefte onderzoek blijkt dat inwoners van Gilze tevreden zijn over hun 
woonplaats en de daar gelegen voorzieningen. De tevredenheid blijkt ook uit het actieve 
verenigingsleven in het dorp. Bewoners zijn betrokken bij hun woonplaats en omgeving. 
Gilze kent volgens de Woonvisie Gilze en Rijen 2011-2021 geen specifieke probleemwijken of 
–buurten. Grote fysieke ingrepen of herstructureringsopgaven zijn daarom niet aan de orde. 
Een aandachtpunt voor de kern Gilze is dat er beperkte mogelijkheden zijn voor starters. De 
meeste jongeren uit Gilze lijken weg te trekken. 
 
Gilze kent een aantal grote complexe uitbreidingslocaties. Door de complexiteit van de 
opgave bestaat het risico dat realisatie langer duurt dan gepland. 
Veel aandacht wordt besteed aan kansen van jongeren en starters op de woningmarkt in Gilze 
en Rijen. Maatregelen die worden toegepast om kansen van jongeren te verbeteren zijn: 

 aanbieden van startersleningen; 

 realiseren van CPO projecten; 

 verkoop van bestaande huurwoningen; 

 aanpassen van randvoorwaarden voor bouwlocaties, zodat er meer in het 
middensegment gerealiseerd kan worden. 

 
De komende jaren zal de inzet voor de doelgroep jongeren en starters worden voortgezet. De 
gemeente wil zich de komende vijfjaarsperiode richten op de onderstaande punten en zoekt 
daarbij de samenwerking met de corporaties: 

 Realiseren van een aanzienlijk deel van de productie in de bereikbare/goedkope en 
betaalbare/middeldure huursector en de bereikbare/goedkope koopsector. Volgens 
het woningbouwprogramma 2011 - 2016 wordt 44% van het productie in deze 
sectoren gerealiseerd; 

 Blijven aanbieden van startersleningen door de gemeente; 

 Blijven verkopen van woningen door de corporaties via een MGE-constructie als 
Koopgarant, als dat binnen de nieuwe regelgeving mogelijk is; 

 Realiseren van een nieuw CPO project; 

 Blijven onderzoeken van mogelijkheden voor realisatie woningen voor startende 
gezinnen (secundaire doelgroep) in de dorpen Molenschot en Hulten. 

 Blijven monitoren van toewijzingen van huurwoningen aan starters en jongeren, met 
het doel zicht te houden op de slaagkansen van deze doelgroep(en) in de huursector 

 
Welstandsnota Gilze Rijen 

Het welstandstoezicht is bedoeld om, in alle openheid, een bijdrage te leveren aan de schoonheid 
en de aantrekkelijkheid van de gemeente Gilze en Rijen. De gevels van gebouwen en andere 
bouwwerken vormen samen de dagelijkse leefomgeving. Dat betekent dat de verschijningsvorm 
van een bouwwerk geen zaak is van de eigenaar van het bouwwerk alleen; elke voorbijganger wordt 
ermee geconfronteerd, of hij nu wil of niet. Een aantrekkelijke, goed verzorgde omgeving verhoogt 
bovendien de waarde van het onroerend goed en versterkt het vestigingsklimaat.  
Het gemeentelijk welstandsbeleid bevat de welstandsaspecten en de criteria waaraan bouwplannen 
in die gemeente worden getoetst. Het gaat daarbij om algemene welstandscriteria, gebiedsgerichte 
welstandscriteria, welstandscriteria voor specifieke objecten en welstandscriteria voor veel 
voorkomende kleine bouwwerken.  
 
De algemene welstandscriteria richten zich op: 
- De relatie tussen vorm, gebruik en constructie; 
- De relatie tussen bouwwerk en omgeving; 
- De betekenissen van vormen in de sociaal-culturele context; 
- Het evenwicht tussen helderheid en complexiteit; 
- Schaal en maatverhoudingen; 
- Materiaal, textuur, kleur en licht. 
 
Het plangebied valt binnen de “Bijzondere welstandsgebieden, kleinschalige dorpslinten (8). 



 
|21 

 

NL.IMRO.0784.BPOranjestraat100-ON01 Bestemmingsplan Oranjestraat 100, Gilze 

Onder dit niveau vallen de gebieden die om een zorgvuldige afstemming vragen van nieuwe 
bouwkundige ingrepen. Deze bijzondere welstandsgebieden zijn cultuurhistorisch, landschappelijk, 
stedenbouwkundig en/of architectonisch gezien beeldbepalend voor de kernen of het landschap 
binnen de gemeente. 
Het welstandsbeleid in deze gebieden is gericht op behoud of herstel van waardevolle elementen 
en structuren, met de mogelijkheid om gericht nieuwe elementen toe te voegen ter versterking van 
de karakteristiek. Nieuwe ingrepen dienen daarbij extra zorgvuldig binnen de bestaande context te 
worden beoordeeld. Het gaat hierbij om de historische hoofdstructuren waaraan de kernen zijn 
ontstaan, dorpslinten en kleinschalige dorpslinten. In Gilze zijn dat Nieuwstraat, Ridderstraat, 
Oranjestraat, deel van de Kerkstraat enz. 
 
Aangepast welstandstoezichtbeleid 2011 

Op 20 december 2010 heeft de gemeenteraad ingestemd met het vernieuwen van het 
welstandsbeleid. 
Uit dit besluit blijkt dat de Welstandsnota Gilze en Rijen alleen nog geldt voor de rode gebieden op 
het bij de besluit behorende kaart. Voor de gele gebieden geldt niet meer de Welstandsnota Gilze 
en Rijen, maar in plaats daarvan zal de beoordeling aan redelijke eisen van welstand plaatsvinden 
door middel van de “algemene voorschriften gele gebieden’. Voor groene gebieden geldt de 
Welstandsnota Gilze en Rijen niet meer, met uitzondering van de excessenregeling. 

Het plangebied ligt in het ‘gele’ gebied, dat geldt voor het gedeelte van de lintbebouwing van de 
Oranjestraat ten westen van de huisnummers 98 en 109. Hier gelden de volgende voorschriften; 

1. Het uiterlijk van het gebouw of bouwwerk is een begrijpelijke en logische keuze vanuit het 
gebruik of de bestemming; 

2. Het gebouw of bouwwerk is een begrijpelijke en logische keuze t.o.v. zijn omgeving; 
3. De gekozen stijlvorm is begrijpelijk en logisch;  
4. De samenhang tussen maatverhoudingen in ruimtes, volumes en vlakverdelingen is logisch 

en begrijpelijk;  
5. Materiaalgebruik, kleur en textuur is logisch en begrijpelijk.  

 
Groenstructuurplan 2011 

De gemeente Gilze en Rijen staat bekend als een open en groene gemeente tussen de steden 
Tilburg en Breda. Op de eerste plaats bepaalt het aantrekkelijke buitengebied bestaande uit 
bosgebieden en open (broek)ontginningen met beekdalen het groene karakter. Ten tweede draagt 
het groen in en direct grenzend aan de kernen bij aan de groene uitstraling. Bosgebieden verweven 
met de kern en historische structuren begeleid door boomstructuren dragen sterk bij aan de 
uitstraling van de kern. 

Afbeelding 4 Uitsnede tekening welstandstoezicht 
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Groen binnen de kernen is echter niet vanzelfsprekend. Functies als woningbouw en parkeren 
vragen binnen de bebouwde kommen om ruimte, waardoor de structuren steeds verder verdicht 
raken. Groen is regelmatig het kind van de rekening. 
 
Door vast te leggen welk groen van belang is voor de uitstraling van de gemeente Gilze en Rijen 
wordt voorkomen dat dit groen een andere functie krijgt en zo verloren gaat. 
 
De doelstelling van dit groenstructuurplan is: 
Het beschrijven van de lange termijn visie van de gemeente Gilze en Rijen ten aanzien van de 
inrichting van het openbaar groen om een waardevolle, karakteristieke, gebruiksvriendelijke en 
duurzame groenstructuur te behouden, ontwikkelen en versterken binnen de bebouwde kommen. 
In het onderdeel visie van dit groenstructuurplan is deze doelstelling nader uitgewerkt. 
 

 
Afbeelding 5 Groenstructuurplan 

Het groenstructuurplan heeft geen juridische status, maar met het vaststellen van de inhoud van 
het plan legt het gemeentebestuur zijn visie met betrekking tot het openbaar groen in de kernen 
voor een periode van 10 jaar vast. Het groenstructuurplan is daarmee een uitgangspunt in de 
discussie over het groen in de kernen en bij het dagelijks werk in de gemeente. Daarnaast biedt dit 
plan uitgangspunten voor het opstellen en toetsen van andere ruimtelijke plannen (bijv. 
bestemmingsplannen en nieuwbouw). 
 
De bomen langs de Oranjestraat maken onderdeel uit van de groene hoofdstructuur (lijnelement).  
Deze bomen langs de Oranjestraat zullen behouden blijven in dit bestemmingsplan.  
 
Duurzaam bouwen 

Gemeente Gilze en Rijen heeft een specifieke ambitie voor duurzaam bouwen. Bij deze ambitie 
wordt gebruik gemaakt van de GPR methodiek (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn) voor projectmatige 
nieuwbouw van woningen. Voor het thema ‘Energie’ wordt een rapportcijfer van minimaal 7,5 
aangehouden. Voor de overige thema’s (Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en 
Toekomstwaarde) wordt een gemiddeld cijfer van 7,5 verwacht. Bij de bouwtechnische uitwerking 
van de woningen zal hier rekening mee gehouden worden.  
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Beleid Aan huis gebonden beroepen 

In het bestemmingsplan Woongebied Gilze is daarover een afwijkingsmogelijkheid opgenomen. 
Aangegeven is aan welke criteria moet worden voldaan (beperkte omvang, geen milieubelasting en 
parkeren op eigen terrein): 
a. de woonfunctie in overwegende mate blijft gehandhaafd, waarbij maximaal 25% van het 

bebouwd oppervlak van de aanwezige bebouwing met een maximum van 60 m
2
 ten behoeve 

van aan huis gebonden beroep of bedrijf als zodanig mag worden gebruikt;  
b. de parkeerbalans in de directe woonomgeving niet onevenredig nadelig wordt of kan worden 

beïnvloed; 
c. het gebruik geen onevenredige nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het 

verkeer; 
d. de activiteit milieuhygiënisch inpasbaar is in de woonomgeving waarbij geldt dat deze past in 

milieucategorie 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten; 
e. de activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner; 
f. door de uitoefening van de activiteiten het uiterlijk aanzien van de woning niet zodanig 

verandert, dat de woning het karakter van een woning geheel of gedeeltelijk verliest. 
 
Mantelzorg 

Mantelzorg betreft het bieden van zorg aan eenieder die hulpbehoevend is op het fysieke, 
psychische en / of sociale vlak, op basis van vrijwilligheid en buiten organisatorisch verband. Om 
tegemoet te komen aan de vraag naar mantelzorg kan het college afwijking van de verbodsbepaling 
dat een vrijstaand bijgebouw niet voor bewoning mag worden gebruikt. In de 
bestemmingsplanregels van het bestemmingsplan Woongebied Gilze is de mogelijkheid van 
mantelzorg nader uitgewerkt. 
 
Alvorens afwijking te verlenen vraagt het college onafhankelijk advies aan bij een ter zake 
deskundige. Op het moment dat de zorgbehoevende verhuist, overlijdt of de zorgbehoefte op enige 
andere wijze niet meer van toepassing is, zal de afwijking van rechtswege per direct komen te 
vervallen. Na vervallen van de afwijking, dient het bijgebouw / bedrijfsgebouw conform de 
bestemming in gebruik te worden genomen en moet deze dusdanig worden ontmanteld dat 
bewoning niet meer mogelijk is. 
 
Ingeval er sprake is van een achterblijvende partner zal de situatie voor een jaar worden gedoogd, 
om zodoende de achterblijvende partner de gelegenheid te geven vervangende woonruimte te 
vinden of een op zich zelf betrekking hebbende afwijking aan te vragen. 
 
Meergeneratiewoningen 

Aanleiding 
In de gemeentelijke bestemmingsplannen is aangegeven dat een woning is bedoeld voor de 
huisvesting van niet meer dan een huishouden. De algemene bepalingen gaat ervan uit dat onder 
een woning moet worden verstaan een (gedeelte van een) gebouw, uitsluitend geschikt en bestemd 
voor de huisvesting van niet meer dan een huishouden, of een andere daarmede vergelijkbare 
economische eenheid. 
 
Aan de gemeente wordt regelmatig de vraag voorgelegd of in een woning zelfstandige huisvesting 
kan worden geboden aan een inwonend kind of inwonende ouders zonder dat sprake is van 
mantelzorg. Onder bepaalde omstandigheden en voorwaarden kan aan een dergelijk verzoek 
tegemoet worden gekomen. In de beleidslijn/criteria meergeneratiewoning (20-11-2011) wordt 
hierop ingespeeld. 
 
Meergeneratiewoning 
Bij een meergeneratiewoning ligt de nadruk op een vorm van inwoning waar wel twee zelfstandige 
huishoudens onder een dak aanwezig zijn maar dat er geen sprake is van en ook niet mag leiden tot 
woningsplitsing. 
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De basis voor een meergeneratiewoning is een afwijkingsbesluit op grond van de BOR (bijlage II, 
artikel 4, lid 9). Zodra de inwoning , door welke omstandigheid dan ook, is beëindigd vervalt het 
besluit waarbij voor een meergeneratiewoning is afgeweken van het bestemmingsplan. 
 
Onder een meergeneratiewoning verstaan wij een woning welke wordt bewoond door de ouders en 
een kind terwijl er geen sprake is van woningsplitsing. Van een meergeneratie woning is sprake 
wanneer twee woonverblijven als het ware onder een dak zijn geordend en waarbij een aantal 
bijfuncties (zoals garage, berging, bijkeuken, hoofdingang) een gezamenlijk doel dienen. Het gaat 
dus om twee woongedeeltes binnen een woning die met elkaar zijn verbonden. De ouders wonen in 
bij het kind of andersom. 
 
Het is dus een bijzondere vorm van inwoning. Er is sprake van een ondergeschiktheidsrelatie tussen 
hoofdbewonersgedeelte en inwonergedeelte. 
 
Randvoorwaarden 
De randvoorwaarden voor een meergeneratiewoning zijn opgenomen in de regels van het 
bestemmingsplan Woongebied Gilze. Kort samengevat zijn de randvoorwaarden: 

 Sprake blijft van een woning met een huisnummer. 

 Een ( bestaande) hoofdingang aan de straatzijde met een gezamenlijke verkeersader 
waarmee de beide wooneenheden direct te benaderen zijn. (dus niet via een 
verblijfsgebied van de een naar de ander). 

 Gezamenlijke energie meters / watermeter / ontsluiting(en) naar de openbare weg/ 
rioolaansluiting. 

 Gezamenlijke berging / garage. 

 Realisering binnen bestaande bouwmassa, danwel binnen de uitbreidingsmogelijkheden 
die het bestemmingsplan biedt. 

 Geen intern fysiek scheiding (of compartimentering) door middel van een scheidingsmuur 
zonder deuren tussen de twee woongedeelten. 

 Onderscheid in hoofdwoongedeelte en bijwoongedeelte. 

 Bijwoongedeelte moet voorzien zijn van een slaapkamer en badkamer op de begane grond. 

 Maximale vloeroppervlakte bijwoongedeelte 65 m2. 

 Geen privaatrechtelijke splitsing. Eigendom dient van een eigenaar te blijven, danwel van 
een gezamenlijk eigenaarschap. 

 Parkeren op eigen terrein. 
 
Toekomstvisie Gilze en Rijen 2025 

De toekomstvisie 'Samen werken aan Ontwikkeling; Wij zijn Gilze en Rijen!' geeft een beeld van de 
gewenste ontwikkeling van de gemeente tussen nu en 2025. 
 
De gemeente heeft haar inwoners veel te bieden. Het is goed wonen, werken en leven in Gilze en 
Rijen. Er is volop bedrijvigheid, er is ruimte om te wonen en te leven en er zijn veel voorzieningen 
voor sport en cultuur. De voordelen van het wonen in dorpen in het groen zijn goed te combineren 
met de bereikbaarheid van stedelijke voorzieningen in Tilburg en Breda. Het is belangrijk om die 
kwaliteiten te behouden en ze verder te versterken. Ook wil de gemeente nieuwe kwaliteiten 
ontwikkelen. Dat kan alleen maar als er met z’n allen aan wordt gewerkt. Het is nodig dat de 
gemeente verbindingen legt met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties en met de 
omringende gemeenten. 
 
Voor 2025 hebben heeft de gemeente de volgende ambities: 

 versterken van onze positie als woongemeente in het groen tussen twee steden; 

  benutten van de strategische ligging aan belangrijke vervoersassen in Midden-Brabant en 
versterken van de positie als werkgelegenheidsgemeente met economisch duurzame en 
beeldbepalende bedrijven; 

 versterken van de vitaliteit van kernen met goede voorzieningen op het vlak van sport en 
cultuur die optimaal worden gebruikt; 
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 versterken van de economische draagkracht van het buitengebied en van de belevingswaarde 
van dat buitengebied; 

 
Woningbouw 
Gilze en Rijen is een aantrekkelijke woongemeente in het groen tussen twee steden. Dat willen de 
gemeente versterken en in regionaal verband uitdragen. Met het oog op het vitaal houden van de 
kernen zet de gemeente in op het realiseren van extra groei door het aantrekken van nieuwe 
inwoners. Dit is gekoppeld aan toename van de werkgelegenheid. Ze willen zo veel mogelijk mensen 
die binnen de gemeente hun brood verdienen ook maatschappelijk aan de gemeente binden. De 
gemeente wil inspelen op een behoefte van veel mensen om dicht bij hun werk te wonen. Daarom 
moet het woningaanbod gevarieerd zijn: van betaalbare woningen en appartementen voor jonge 
gezinnen en ouderen tot exclusieve woonvormen. 
 
In de gemeente is tot 2025 voldoende ruimte voor woningbouw voorhanden. Die ruimte is er zowel 
voor inbreiding in de bestaande kernen Rijen en Gilze als voor uitbreiding. Het uitgangspunt is dat 
inbreiding voor uitbreiding gaat, als de bouwkosten dat toelaten. De gemeente wil de ruimte in en 
om de kernen Gilze en Rijen op een kwalitatief hoogwaardige manier invullen: met passende 
woningbouw of met publieke (groene) ruimte. Dat komt de kwaliteit van de bebouwde structuur 
van onze kernen ten goede. Uitbreidingslocaties zijn Wendel-Zuid en Gilze-Zuid in Gilze en 
Vliegende Vennen en de OOR-locatie in Rijen. 
De gemeente kiest ervoor om te bouwen voor een regionale behoefte. Daardoor blijft er voldoende 
draagkracht voor (winkel-)voorzieningen in de kernen Rijen en Gilze. De gemeente wil het meer 
'stedelijke' karakter van Rijen versterken. 
 
Geurvisie 2008  

Op 15 december 2008 heeft de raad de geurverordening vastgesteld. Bij de geurverordening hoort 
ook de geurkaart, die aangeeft waar de afwijkende normen voor intensieve veehouderij gelden. De 
motivatie om te komen tot deze geurverordening is opgenomen in de van dit besluit onderdeel 
uitmakende gebiedsvisie geur. 
 
Uit de gebiedsvisie geur is gebleken dat voor de kern Gilze en omgeving er geen afwijkingen van de 
landelijke normen noodzakelijk zijn om een redelijk goed tot goed woon- en leefmilieu in de kern en 
toekomstige stedelijke uitleglocaties zoals opgenomen in Wonen naar Wens te garanderen. Ook 
maken de huidige wettelijke standaardnormen de ontwikkeling van de stedelijke uitleglocaties 
mogelijk. 
 

4.4. Waterbeleid 
 
Kaderrichtlijn Water 

De Kaderrichtlijn water is een Europese richtlijn die moet leiden tot een verbetering van de kwaliteit 
van het oppervlakte- en grondwater. De Kaderrichtlijn moet in landelijke wet- en regelgeving 
worden omgezet. Met de komst van de Implementatiewet EG-kaderrichtlijn water is de KRW 
vertaald in de Nederlandse wetgeving. De Europese Kaderrichtlijn heeft gevolgen voor de gemeente 
op het gebied van riolering, afkoppelen, toepassing van bouwmaterialen en het ruimtelijke beleid. 
Er worden ecologische en fysisch-chemische doelen geformuleerd die afhankelijk zijn van de functie 
van een watergang. 
 
Nationaal Waterplan 

Het nationaal waterbeleid voor de komende jaren is in 2009 vastgesteld in het Nationaal Waterplan 
door het kabinet. Het Rijk streeft naar een duurzaam en klimaatbestendig waterbeheer en heeft de 
ambitie om de komende decennia te investeren in bescherming tegen overstromingen en in de 
zoetwatervoorziening. Voor een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem is het van belang bij 
ruimtelijke ontwikkelingen rekening te houden met waterhuishoudkundige eisen op de korte en de 
lange termijn.  
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In de afgelopen tien jaar gaven de Vierde Nota waterhuishouding, de Commissie Waterbeheer 21ste 
eeuw en het Nationaal Bestuursakkoord Water een belangrijke impuls aan het waterbeheer. Dit 
gaat met het Nationaal Waterplan, vastgesteld in 2009, een nieuwe fase in. 
 
Provinciaal Waterplan (Provincie Noord-Brabant) 

Het Provinciaal Waterplan (PWP) bevat het strategische waterbeleid van de provincie (deel A). Het 
is ook het beheerplan voor grondwateronttrekkingen (deel B). Het plan is afgestemd op de 
verplichtingen uit de Europese Kaderrichtlijn Water. Het Provinciaal Waterplan ‘Waar water werkt 
en leeft’ is op 22 december 2009 in werking getreden. Het plan is, net als de waterplannen van het 
Rijk en de waterschappen, geldig tot eind 2015. 
 
Het PWP is de structuurvisie voor het aspect water op grond van de Wet ruimtelijke ordening. Het 
plan bevat de verplichte onderdelen vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water. Behalve dat het PWP 
de uitgangspunten aangeeft voor het waterbeleid van waterschappen en gemeenten, toetst de 
provincie aan de hand van dit plan ook of de plannen van de waterschappen passen in het 
provinciale beleid. 
 
Waterschap Brabantse Delta 

Het waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het waterbeheer in de gemeente. Het 
gaat dan om het waterkwantiteits en - kwaliteitsbeheer, de waterkeringzorg, waterzuivering, het 
grondwaterbeheer, het waterbodembeheer en vaak ook het scheepvaartbeheer.  
Het waterschap heeft de grondslag van haar beleid opgenomen in het waterbeheersplan 2010-
2015, wat is afgestemd op Europees, nationaal en provinciaal beleid. Speerpunten uit het 
waterbeheerplan zijn veiligheid, droge voeten, voldoende water, gezonde natuur, schoon water, 
genieten van water en het waterschap als calamiteitenorganisatie. Het waterschap heeft in een 
toetsingskader RO “De ruimte blauw geordend” aangegeven wat de ruimtelijke consequenties zijn 
van het waterbeleid.  
 
Daarnaast heeft het waterschap waar nodig nog toegespitst beleid en beleidsregels op de 
verschillende thema’s/speerpunten uit het waterbeheersplan en heeft het waterschap een eigen 
verordening; De Keur en de legger. De Keur bevat gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot 
ingrepen die consequenties hebben voor de waterhuishouding en het waterbeheer. De legger geeft 
aan waar de waterstaatswerken liggen, aan welke afmetingen en eisen die moeten voldoen en wie 
onderhoudsplichtig is. Veelal is voor deze ingrepen een watervergunning van het waterschap 
benodigd. De Keur is onder andere te raadplegen via de site van waterschap Brabantse Delta.  
 
Het waterschap hanteert bij nieuwe ontwikkelingen het principe van waterneutraal bouwen, 
waarbij gestreefd wordt naar het behoud of herstel van de ‘natuurlijke’ waterhuishoudkundige 
situatie. Vanwege dit principe wordt bij uitbreiding van verhard oppervlak voor de omgang met 
hemelwater uitgegaan van de voorkeursvolgorde infiltreren, bergen, afvoeren. De technische eisen 
en uitgangspunten voor het ontwerp van watersystemen zijn opgenomen in de ‘beleidsregel 
hydraulische randvoorwaarden 2009’. 
 
VGRP gemeente Gilze en Rijen 

De inzameling en het transport van afvalwater is een wettelijk vastgelegde gemeentelijke taak. In 
het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan is weergegeven hoe de gemeente Gilze en Rijen haar 
rioleringstaak de komende planperiode vorm wil geven. Negatieve effecten op grond- en 
oppervlaktewater dienen te worden voorkomen. 
 
Een van de uitgangspunten is dat alle nieuwbouw- en herstructureringsprojecten in principe 
waterneutraal dienen te zijn. De uitbreiding van het verhard oppervlak mag niet leiden tot 
verhoging of verlaging van de grondwaterstand en de afvoer naar het oppervlaktewater, ook niet bij 
extremere omstandigheden. Hiertoe dient een compensatie voor het plangebied te worden 
gerealiseerd, welke bij verschillende omstandigheden moet worden getoetst. Voor compenserende 
maatregelen ten aanzien van afvoer naar oppervlaktewater, wordt de afstroming vergeleken met de 
landbouwkundige afvoer. Het verschil tussen de afstroming en de landbouwkundige afvoer wordt 
gecompenseerd in een voorziening met voldoende retentie. 
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De voorkeur voor hemelwater gaat uit naar, indien mogelijk, bergen en/of infiltreren om verdroging 
te voorkomen. 
 
Zorgplicht afvalwater, hemelwater en grondwater 
Maatregelen met als doel inzamelen afvalwater (1a) en transport van afvalwater (2a,d,e): 

 Uitwerking in waterhuishoudings- en rioleringsplan in samenhang met opstellen 
stedenbouwkundig plan. Hierbij aandacht voor vloerpeilen van minimaal 0,15 – 0,30 m boven 
de weghoogte. 

 
Maatregelen met als doel inzamelen hemelwater (5a,e), verwerken hemelwater (6a,b,c,d,e), 
voorkomen belemmering bestemming door grondwater (7a,b): 

 Systeemkeuze in de watertoets: Alle nieuwbouw- en herstructureringsprojecten worden in 
principe waterneutraal uitgevoerd. In eerste instantie wordt geprobeerd te voorkomen dat er 
negatieve effecten op grond- en oppervlaktewater zijn.  

 Bij nieuwbouw waarbij de Keur niet van toepassing is dient in principe 20 mm neerslag op eigen 
terrein of binnen het plangebied te worden geborgen in een infiltratievoorziening die ongeveer 
eens per 2 jaar vol mag raken. In gebieden waar wateroverlast wordt geconstateerd kan door 
de gemeente worden afgeweken en een grotere berging worden gevraagd. 

 Ter bescherming van bodem en grondwater dient infiltratie van water vanaf wegen een 
zuiverende stap te ondergaan (b.v. zandfilter of lavakoffer). Bij lozing op oppervlaktewater 
gelden de lozingseisen van Waterschap Brabantse Delta. 

 Controle gescheiden aanlevering van hemelwater en afvalwater en het vloerpeil bij het 
verlenen van bouwvergunningen. 

 
Kosten van onderzoek en maatregelen komen ten laste van de exploitatie van deze ontwikkelingen. 
 
In paragraaf 5.4. wordt nader ingegaan op de waterhuishouding van het gebied.   
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5. RANDVOORWAARDEN 

 

5.1 Inleiding  
 
Dit hoofdstuk bevat een beschouwing op die factoren die een beperking kunnen inhouden voor het 
beoogde plan. Het gaat hierbij onder andere om bodem, water, luchtkwaliteit, externe veiligheid, 
geluid en archeologie. 
 

5.2 Mer-beoordeling 
 
Algemeen  

De milieueffectrapportage is een hulpmiddel om bij diverse procedures het milieubelang een 
volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. Milieueffectrapportage (m.e.r.) is wettelijk 
verankerd in hoofdstuk 7 Wet milieubeheer (Wm). Naast de Wet milieubeheer is het Besluit 
milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) belangrijk om te kunnen bepalen of bij de voorbereiding van 
een plan of een besluit de m.e.r.-procedure moet worden doorlopen.   
 
Een m.e.r.-procedure is noodzakelijk als een besluit wordt genomen over een activiteit waarbij 
belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. De vraag of door voorgenomen activiteiten 
belangrijke nadelige milieugevolgen veroorzaakt kunnen worden staat dan ook centraal bij het 
beoordelen of een m.e.r. moet worden uitgevoerd. De Europese Unie heeft in de richtlijn m.e.r. 
reeds aangegeven bij welke activiteiten er zeer waarschijnlijk sprake is van belangrijke nadelige 
milieugevolgen. Deze activiteiten zijn door de Nederlandse regering overgenomen en verwerkt in 
onderdeel C van het Besluit m.e.r. Voor deze activiteiten geldt direct een m.e.r.-plicht.  
Ook zijn in het Besluit m.e.r. activiteiten aangewezen waarvoor het niet zeker is of er belangrijke 
nadelige milieugevolgen kunnen optreden. Deze zijn beschreven in onderdeel D van het Besluit 
m.e.r. Om te bepalen of er bij deze activiteiten uit onderdeel D sprake kan zijn van belangrijke 
nadelige milieugevolgen dient hiervoor per geval een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd te worden.  
 
Onderzoek 

De bouw van twee woningen in bestaand bebouwd gebied komt niet voor in onderdeel C en D van 
het Besluit m.e.r. Een m.e.r.-beoordeling is daarom niet noodzakelijk.  
 
Conclusie 

Het aspect mer-beoordeling vormt geen belemmering voor dit project.  
 

5.3 Bodemkwaliteit  
 
Sinds 2008 is het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) in werking getreden. Het doel van het Bbk is 
duurzaam bodembeheer. Dat wil zeggen: een balans tussen bescherming van de bodemkwaliteit 
voor mens en milieu, én gebruik van de bodem voor maatschappelijke ontwikkelingen zoals 
woningbouw of aanleg van wegen. 
 
Op grond van artikel 3.1.6 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening (2008) moet een 
bodemonderzoek worden verricht om de realiseerbaarheid van een bestemmingswijziging te 
beoordelen. Voor alle bestemmingen waar een functiewijziging of een herinrichting mogelijk is 
moet ten minste een verkennend bodemonderzoek worden verricht. 
 
  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/volledig/#Hoofdstuk7
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/volledig/#Hoofdstuk7
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/volledig/#Hoofdstuk7
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/volledig/#Hoofdstuk7
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/volledig/#Hoofdstuk7
http://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/mer/handleiding/wanneer-beoordeling/besluit-0/#HoedeonderdelenCenDtelezen
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Onderzoek 

Voor de planlocatie is een verkennend bodemonderzoek
2
 uitgevoerd. Uit dit onderzoek komt naar 

voren dat in de bovengrond geen verhogingen zijn aangetoond. In de ondergrond is een lichte 
verhoging aan som PCB aangetroffen. In het grondwater is een verhoogd gehalte aan cadmium en 
zink boven de streefwaarde aangetoond.  
 
Daar cadmium en zink in het grondwater en som PCB in de ondergrond de desbetreffende 
streefwaarden/ achtergrondwaarde overschrijden, dient de onderzoekshypothese ‘onverdacht’ te 
worden verworpen.  
 
Formeel gezien is de bodem op de locatie niet geheel vrij van bodemverontreiniging. Gezien de aard 
en mate van de aangetroffen verontreiniging is nader onderzoek niet noodzakelijk. Er bestaan uit 
bodemkwaliteitsoogpunt geen beperkingen ten aanzien van de geplande grondtransactie.  
 
In het kader van dit onderzoek is geen specifiek onderzoek (conform NEN 5707) verricht naar het 
voorkomen van asbest in de grond en op het maaiveld.  Wel heeft een visuele inspectie 
plaatsgevonden. In de vrijkomende grond zijn geen aanwijzingen aangetroffen die zouden kunnen 
duiden op het voorkomen van asbesthoudende materialen.  
 
Opgemerkt wordt dat een bodemonderzoek niet kan worden gebruikt voor het bepalen van de 
kwaliteit van een partij vrijkomende grond. Hiertoe dient formeel een partijkeuring uitgevoerd te 
worden.  
 
Conclusie 

Vanuit het aspect bodemkwaliteit zijn er geen belemmeringen voor het plan. 

 

5.4 Water  
 
Watertoets 

Sinds 1 november 2003 is het wettelijk verplicht, in het kader van het Besluit Ruimtelijke Ordening, 
een watertoets te verrichten. In de toelichting bij ruimtelijke besluiten en plannen, waarop 
bovengenoemd besluit van toepassing is, is het noodzakelijk een beschrijving te geven van de 
manier waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. 
 
Ten behoeve van de watertoets is voor het plangebied de waterhuishoudkundige situatie 
onderzocht. Daarbij wordt aandacht besteed aan de huidige bodemkundige en (geo)hydrologische 
situatie, de gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden, en de mogelijkheden om 
(afgekoppelde) neerslag in de toekomstige situatie te bergen en te infiltreren. 
 
Uitgangspunten gemeente Gilze en Rijen 

Maatregelen met als doel inzamelen afvalwater (1a) en transport van afvalwater: 

 Uitwerking in waterhuishoudings- en rioleringsplan in samenhang met opstellen 
stedenbouwkundig plan. Hierbij aandacht voor vloerpeilen van minimaal 0,15 –0,30 m boven 
de weghoogte. 

 
Maatregelen met als doel inzamelen hemelwater, verwerken hemelwater, voorkomen belemmering 
bestemming door grondwater: 

 Systeemkeuze in de watertoets: Alle nieuwbouw- en herstructureringsprojecten worden in 
principe waterneutraal uitgevoerd. In eerste instantie wordt geprobeerd te voorkomen dat er 
negatieve effecten op grond- en oppervlaktewater zijn. Dit wil zeggen: 

                                                                 
 
 
2 Lankelma ingenieursbureau, Verkennend bodemonderzoek locatie aan de Oranjestraat 100 te Gilze, 13-01-2012, 
opdrachtnummer: 65564 
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o hemelwater zo mogelijk bovengronds te bergen en te infiltreren om verdroging te 
voorkomen;  

o hemelwater eventueel te bergen en vertraagd af te voeren naar oppervlaktewater. 
o In inbreidingsgebieden is een infiltratievoorziening van 20-40 mm vereist door de 

gemeente. Een infiltratievoorziening van 20 mm raakt ongeveer eens per 2 jaar vol en 
zodoende neemt de kans op water op straat in de benedenstroomse riolering niet toe 
bij een toetsing van eens per 2 jaar. In gebieden waar wateroverlast wordt 
geconstateerd kan door de gemeente worden afgeweken en een grotere berging 
worden gevraagd. Het waterschap vraagt bij watertoetsprocedures geen compensatie 
in de berging indien de toename van het verhard oppervlak minder dan 2000 m² 
bedraagt. Bij een grotere toename worden ook door het waterschap eisen gesteld. 

o In uitbreidingsgebieden dient waterneutraal gebouwd te worden en wordt dus 40 mm 
berging in een infiltratievoorziening of in oppervlaktewater geëist. 

o Als dit binnen het plangebied niet mogelijk is wordt er pas buiten het plangebied 
gecompenseerd. Eventueel zou de berging ook kunnen worden gerealiseerd in de 
vorm van een waterbergingsbank, (uitruil van waterberging tussen verschillende 
plannen) als de nieuwbouw niet leidt tot wateroverlast. 

o Bij nieuwbouw waarbij de Keur niet van toepassing is, dient in principe 20 mm 
neerslag op eigen terrein of binnen het plangebied te worden geborgen in een 
infiltratievoorziening die ongeveer eens per 2 jaar vol mag raken. In gebieden waar 
wateroverlast wordt geconstateerd kan door de gemeente worden afgeweken en een 
grotere berging worden gevraagd. In het geval van bestemmingsplan Den Door houdt 
de gemeente vast aan 40 mm berging i.v.m. wateroverlast in het bemalingsgebied. 

o Ter bescherming van bodem en grondwater dient infiltratie van water vanaf wegen 
een zuiverende stap te ondergaan (b.v. zandfilter of lavakoffer). Bij lozing op 
oppervlaktewater gelden de lozingseisen van Waterschap Brabante Delta. 

 
Controle gescheiden aanlevering van hemelwater en afvalwater en het vloerpeil bij het verlenen 
van bouwvergunningen. 
 
Bestaande situatie 

Het plangebied ligt in het westen van de bebouwde kom van Gilze, in één van de vele 
bebouwingslinten. Het plangebied bestaat uit akkerland, waarop tot heden nog teelt heeft 
plaatsgevonden. Het terrein is volledig onverhard. 
 
Bodem en grondwater 
De ondergrond in midden Noord-Brabant is opgebouwd uit afzettingen, die geohydrologisch kunnen 
worden onderverdeeld in relatief goed en slecht waterdoorlatende lagen. In de ondergrond van 
midden Noord-Brabant komen twee watervoerende pakketten voor, min of meer gescheiden door 
een slechte doorlatende laag. 
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Afbeelding 6 Algemene Hoogtekaart Nederland 

De maaiveldhoogte in plangebied varieert van 16.35 meter +NAP aan de voorzijde (Oranjestraat) tot 
16.48 meter +NAP aan de achterzijde van het perceel. In het terrein zit weinig hoogteverschil. 
 
De geohydrologische situatie voor het plangebied is als volgt weer te geven.  
 

Diepte (m-mv) Formatie(s) Lithologie hydrogeologie 

0 – 1,5 Formatie van Boxtel Zand Matig tot redelijk doorlatend 

1,5 - 5 Formatie van Stramproy Afwisselend zand, 
leem en kleilagen 

Slecht doorlatend 

5 - 25 Formatie van Waalre Zand, soms 
kleilagen 

Matig doorlatend 

 
De grondwaterspiegel ligt volgens het uitgevoerde bodemonderzoek in januari (hoogste 
grondwaterstand) op 1,4 meter onder maaiveld. Dit is in lijn met de gegevens uit de wateratlas van 
de provincie Brabant waaruit blijkt dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand zich op deze locatie 
op circa 1.40 m tot 1.60 m onder maaiveld bevindt.  
Het grondwater stroomt regionaal gezien in overwegend noordwestelijke richting. De locatie ligt 
niet in een grondwaterwinning of –beschermingsgebied. 
 
Infiltratie 
Uit de landbouwliteratuur worden diverse waarden gegeven voor de infiltratiesnelheid van zand. 
Uit het bodemonderzoek blijkt dat de bodem ter plaatse bestaat uit matig fijn zand met een matige 
tot redelijke doorlatendheid. Dit correspondeert vanuit de literatuur met een snelheid van 
wateropname van circa 0,3 tot 0,32 m/d. De eerste laag in de bodemopbouw (tot 1,5 m–mv) geeft 
mogelijkheden om het hemelwater te laten infiltreren. De diepere tweede laag (1,5-5 m-mv) kent 
een slechte doorlatendheid, waardoor infiltratie hier beperkt is. Het water zal hier meer horizontaal 
wegvloeien.  
 
Oppervlaktewater 
Het plangebied valt binnen het beheergebied van het waterschap Brabantse Delta. In of nabij het 
plangebied zijn geen waterlopen of andere waterstaatswerken aanwezig die in het beheer zijn van 
het waterschap.  
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Aan de voorzijde van het plangebied scheidt een greppel het terrein van de openbare weg. Deze 
greppel loopt in westelijke richting parallel aan de Oranjestraat weg. In de greppel wordt het 
hemelwater van de weg en naastgelegen percelen opgevangen. Het hemelwater van de daken van 
de woningen aan de Oranjestraat 110 en 112 komt via een hewelwaterafvoerbuis in deze greppel. 
 
Afvalwater 
In de huidige situatie is er binnen het plangebied geen sprake van afvalwaterstromen. 
 
Regenwater 
Het plangebied bestaat in de huidige situatie uit grasland. Er zijn geen verhardingen in het terrein. 
Het hemelwater valt rechtstreeks op de onverharde grond en wordt door inzijging, verdamping en 
afstroming naar de aangrenzende sloten afgevoerd.  
 
Toekomstige situatie 

Afkoppelen hemelwater 
In onderstaande tabel is voor de huidige en toekomstige situatie de oppervlakteverharding 
inzichtelijk gemaakt bij het maximale planologische gebruik van de locatie.   
 

Bruto (verharde) oppervlakten Huidige situatie 
(m²) 

Toekomstige situatie 
(m²) 

Totaal oppervlakte plangebied, circa 985 985 

Verhard oppervlakte nieuwe weg, circa 0 0 

Verhard oppervlak woningen, circa 
(kavels ca. 320-340 m2, bebouwingspercentage max. 

50%-60%) 

0 3 x 170 = 510  

Totaal nieuw verhard oppervlak, circa 0 510 

Onverharde oppervlakte, circa 985 475 

 
Uit de tabel blijkt dat het verhard oppervlak met niet meer dan 2.000 m

2
 toeneemt. Een retentie is 

zodoende op basis van het waterschapsbeleid niet vereist. Wel dient op een duurzame wijze 
afkoppeling van hemelwater plaats te vinden. 
 
Door het bevoegd gezag gestelde randvoorwaarden: 

 Bij voorkeur bovengrondse voorziening(en) aanleggen;  

 Bij voorkeur een infiltratievoorziening aanleggen/toepassen die eenvoudig te onderhouden 
is; 

 Gevolgen in beeld brengen van een infiltratie- of bergingsvoorziening gedimensioneerd op 
een “neerslaggebeurtenis” met een neerslaghoeveelheid van 20 mm – 40 mm. (Zie: 
Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (pag. 48-49), 2009 -2012, Gemeente Gilze en Rijen). 

 
Op basis van bovenstaande gegevens en randvoorwaarden dient uitgaande van een 
infiltratievoorziening met 20 mm berging voor het voorgenomen plan 510 m

2
 x 20 mm = 10,2 m

3
 

hemelwater te worden geborgen.  
 
Indien uit wordt gegaan van een infiltratievoorziening met 40 mm berging dient voor het 
voorgenomen plan 510 m

2
 x 40 mm = 20,4 m

3
 hemelwater te worden geborgen.  

 
Het schone hemelwater dat van de dak- en wegverharding komt, kan met een 
infiltratietransportriool naar de sloot aan de voorzijde van het plangebied afgevoerd worden. Ter 
hoogte van het plangebied dient deze sloot opgeschoond te worden. De sloot heeft een 
bergingscapaciteit van circa 28 m

3
 (bij een omvang van 40 m

2
 en een diepte van 0,7 m). Daar waar 

de inrit naar de woonkavel wordt gerealiseerd wordt een duiker gelegd. 
 
In totaal bedraagt de bergingscapaciteit 28 m

3
. Daarmee kan ook in extremere situaties, bij buien 

met een grotere neerslaghoeveelheid, het hemelwater goed verwerkt worden.  
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Gezien de hoogteligging, de ligging in de kernrand en de aandacht voor de vloerpeilen (ten opzichte 
van de weghoogte) is geen wateroverlast bij de woningen te verwachten. Het moet ten alle tijden 
worden voorkomen dat wateroverlast in de woning(en) en bij derden ontstaat. 
 
Afvalwater 
De nieuwe woningen worden aangesloten op het bestaande rioleringsstelsel in de Oranjestraat.   
Bij de uitwerking van de ontwikkeling wordt ook de afvalwaterriolering, zoals de ligging en het 
afvoerpunt, gedetailleerd uitgewerkt. 
 
Waterkwaliteit 
Om verontreiniging van afstromend hemelwater, oppervlaktewater en grondwater te voorkomen 
wordt geadviseerd duurzaam te bouwen. Dit houdt in dat het gebruik van uitlogende materialen 
zoals lood, zink, koper, bitumineuze materialen en geïmpregneerd hout voorkomen dienen te 
worden. 
 
Toe te passen duurzame materialen: 

 Hellende daken: dakpannen van beton of keramisch materiaal. 

 Platte daken: beton of bekleed met EPDM rubber; APP en/of SBS gemodificeerd bitumen. 

 Dakgoten en afvoerpijpen: PVC/PP/PE/ staal, aluminium of zink, alle gecoat. 

 Ontsluitingspaden, wegen, terrassen: voorzien van niet uitloogbare materialen zoals beton 
of keramische producten. 

 
Wateradvies 

De uitwerking van het voorliggende plan in deze waterparagraaf is in het kader van het wettelijk 
vooroverleg aan het waterschap Brabantse Delta toegezonden. Op PM is van het waterschap een 
wateradvies ontvangen. Het advies is verwerkt in voorliggende waterparagraaf. 
 

Conclusie 

Door het nemen van de juiste maatregelen levert de realisatie van het project geen knelpunten op 
voor de waterhuishouding. 

5.5 Luchtkwaliteit  
 
De Wet Luchtkwaliteit is op 15 november 2007 in werking getreden. Met de inwerkingtreding van 
de Wet Luchtkwaliteit is het Besluit luchtkwaliteit 2005 komen te vervallen. Voor de verschillende 
stoffen zijn normen (grenswaarden) opgenomen voor de jaargemiddelde concentraties en voor 
dagelijkse concentraties (vierentwintiguurgemiddelde).  
 
De Wet luchtkwaliteit voorziet onder meer in een gebiedsgerichte aanpak van de luchtkwaliteit via 
het “Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)”. Van bepaalde projecten met 
getalsmatige grenzen is vastgesteld dat deze ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bijdragen aan de 
luchtverontreiniging. 
 
In de algemene maatregel van bestuur ‘Niet in betekenende mate’ (Besluit NIBM) en de ministeriële 
regeling NIBM (Regeling NIBM) zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het 
begrip NIBM. Voor de periode tussen het in werking treden van de ‘Wet luchtkwaliteit’ en het 
verlenen van derogatie door de EU is het begrip 'niet in betekenende mate' gedefinieerd als 1% van 
de grenswaarde voor NO2 en PM10. Inmiddels is derogatie verleend en het NSL in werking 
getreden. De definitie van NIBM is daardoor verschoven naar 3% van de grenswaarde.  In de 
Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en 
woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de 
luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect 
luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Ook als het bevoegd gezag op een andere wijze, bijvoorbeeld 
door berekeningen, aannemelijk kan maken dat het geplande project NIBM bijdraagt, kan toetsing 
aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit achterwege blijven. 
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Het onderhavige planvoornemen een kleinschalig woningbouwproject. Het project ligt ruim onder 
de grens van 1.500 woningen die in de lijst van categorieën van gevallen is opgenomen. Het plan 
draagt dan ook ‘niet in betekende mate’ bij aan de luchtkwaliteit. Een aanvullend onderzoek is 
derhalve niet noodzakelijk. 
 
Conclusie 

Vanuit het aspect luchtkwaliteit zijn er geen belemmeringen voor het plan. 
 

5.6 Geluid  
 
Het aspect geluid speelt een belangrijke rol in de omgevingskwaliteit. Er bestaan verschillende 
geluidsbronnen die van invloed kunnen zijn op deze omgevingskwaliteit. Overlast van geluid op 
geluidsgevoelige functies dient te worden voorkomen.  
 
In de Wet geluidhinder wordt onderscheid gemaakt tussen verkeerslawaai en industrielawaai. Ter 
bepaling van de geluidsbelasting dient op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) iedere weg in 
beschouwing te worden genomen tenzij de weg binnen een woonerf gelegen is of voor de weg een 
maximum rijsnelheid van 30 km/uur geldt. De te beschouwen wegen hebben een onderzoekszone 
waarbinnen een akoestisch onderzoek dient plaats te vinden. De grootte van de zone is afhankelijk 
van het aantal rijstroken en de definitie van het gebied (buitenstedelijk of binnenstedelijk). Op 
grond van de Wet geluidhinder bedraagt de voorkeursgrenswaarde 48 dB op de gevels van 
geluidgevoelige bestemmingen.  
In artikel 1 van de Wet geluidhinder wordt een beperkt aantal type objecten aangemerkt als 
geluidsgevoelig object. Dit zijn: woningen, geluidsgevoelige terreinen en andere geluidsgevoelige 
gebouwen (onder andere onderwijsgebouwen, ziekenhuishuizen en verpleeghuizen). Objecten die 
niet onder deze categorieën zijn te scharen zijn op basis van de Wgh niet beschermd tegen 
geluidhinder. 
 
Onderzoek 

Voor het plangebied is een akoestisch onderzoek
3
 uitgevoerd door K+ naar de geluidsbelasting van 

het wegverkeer op de voorgenomen planontwikkeling. Uit het akoestisch onderzoek blijkt het 
volgende: 
 
Oranjestraat 

 In waarneempunt 1 t/m 9 en 11 zijn gevelbelastingen vastgesteld hoger dan de 
voorkeursgrenswaarde; 

 De gevelbelasting bedraagt maximaal 63 dB; 

 De maximale ontheffingswaarde wordt derhalve niet overschreden. Bij de gemeente Gilze en 
Rijen kan een verzoek tot vaststelling van een hogere toelaatbare waarde worden ingediend; 

 In de voorliggende situatiekan als ontheffingscriterium worden aangedragen dat de woningen 
een open plaats opvullen tussen aanwezige bebouwing. 

 Het treffen van maatregelen om de gevelbelasting terug te brengen tot de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB is niet mogelijk. Als de bestaande wegverharding zou worden 
vervangen door een geluidstille wegverharding dan kan hiermee een geluidreductie van circa 5 
dB worden bereikt, hetgeen niet leidt tot een niveau tot onder de voorkeursgrenswaarde.  

 Bij het toekennen van een hogere toelaatbare waarde kan de gemeente aanvullende 
voorwaarden stellen. Dit kan betekenen dat het plan dient te beschikken over tenminste één 
geluidluwe gevel om te zorgen voor een goed woon- en leefklimaat. Hieronder wordt veelal 
verstaan dat de gevelbelasting niet hoger mag zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De 
achtergevel van de woningen voldoet hieraan.  

                                                                 
 
 
3 K+ adviesgroep, Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai BP Oranjestraat 100 te Gilze, 14-08-2014, M13 178.402 
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 Indien het verzoek wordt ingewilligd worden eisen gesteld aan de optredende geluidbelasting 
binnenshuis. In een separaat rapport dienen de geluidwerende maatregelen bepaald te worden 
om te kunnen voldoen aan het binnenniveau van 33 dB.  

 
Nieuwe ontsluitingsweg 
In het kader van de Wet geluidhinder worden geen eisen gesteld aan de optredende 
gevelbelastingen van niet gezoneerde wegen, zoals de nieuwe ontsluitingsweg welke een maximum 
snelheid van 30 km/uur zal krijgen. In het kader van een goede ruimtelijke afweging is  voor deze 
weg een beoordeling gegeven als de gevelbelastingen overeenkomstig de normstelling van de Wet 
geluidhinder zouden worden getoetst.  
Bij zowel de nieuwe woningen als de bestaande woning ter hoogte van huisnummer 98 zijn 
optredende gevelbelastingen bepaald, lager dan de voorkeursgrenswaarde.  
 
Conclusie 

Vanuit het aspect geluid zijn er geen belemmeringen voor het plan, mits door de gemeente Gilze en 
Rijen een hogere toelaatbare waarde wordt toegekend. Daarnaast dient bij de bouwtechnische 
uitwerking van de toekomstige bouwplannen rekening gehouden te worden met het vereiste 
binnenniveau. 
 

5.7 Bedrijven en milieuzonering  
 
De Wet milieubeheer zorgt ervoor dat milieuoverlast in woongebieden zoveel mogelijk wordt 
beperkt. Alle voorzieningen en bedrijven die overlast veroorzaken moeten daarom een vergunning 
hebben in het kader van de Wabo en Wet milieubeheer. 
 
In de publicatie “Bedrijven en Milieuzonering” van de VNG (Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten) is een lijst met indicatieve richtafstanden opgenomen voor milieubelastende 
bedrijfsactiviteiten ten opzichte van gevoelige bestemmingen. Alle bedrijven die in de buurt van de 
planlocaties liggen worden aan de hand van een milieucategorie verbonden met een maximale 
hinderafstand.  

Milieucategorie t.o.v. rustige woonwijk t.o.v. gemengd gebied 

1 10 m 0 m 

2 30 m 10 m 

3.1 50 m 30 m 

3.2 100 m 50 m 

4.1 200 m 100 m 

4.2 300 m 200 m 

5.1 500 m 300 m 

5.2 700 m 500 m 

5.3 1.000 m 700 m 

6 1.500 m 1.000 m 

 
In de omgeving van het plangebied zijn verschillende bedrijven gelegen. Zie onderstaande tabel.  
 
Naam bedrijf  Soort bedrijf Milieucategorie  Kleinste afstand tot 

plangebied, circa 

DeLaval  Groothandel in machines en apparaten, 
opp >= b.o. 2.000 m², exclusief machines 
voor de bouwnijverheid 

3.1 165 m 

Installatiebedrijf 
Walther Appels 

Reparatie t.b.v. particulieren 1 35 m 

Klaassen Junior Verhuur van Tenten en sanitair, grth in 
Appendages, grond- en putboring 

1 en 2  60 m  

Autofood  Benzineservicestation met LPG 
<1000m3/j 

3.1 25  m 
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Het gebied rondom het plangebied kan aangemerkt worden als rustige woonwijk. Op het 
benzineservicestation na liggen de bedrijven op een dusdanige afstand dat de bedrijven geen hinder 
veroorzaken voor de nieuwe woningen. Het benzineservicestation ligt wel binnen de hindercontour 
van de nieuwe woningen. De grootste richtafstand is voor gevaar. Dit komt doordat het een 
tankstation is met LPG. In de volgende paragraaf Externe veiligheid wordt verder ingegaan op dit 
bedrijf.  
 

5.8 Externe veiligheid  
 
Bij Externe Veiligheid gaat het om de gevaren voor de directe omgeving in het geval dat er iets mis 
gaat tijdens de productie, het behandelen of het vervoer van gevaarlijke stoffen. De verbonden 
risico’s moeten binnen de perken blijven. Hiervoor worden normstellingen gehanteerd: 

 Het plaatsgebonden risico is vooral gericht op de te realiseren basisveiligheid voor burgers; 

 het groepsrisico stelt beperkingen aan de maatschappelijke ontwrichting als gevolg van 
calamiteiten met gevaarlijke stoffen. In het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) is 
vastgelegd dat voor iedere toename in het groepsrisico een verantwoordingsplicht geldt, 
ongeacht of er door de wijziging een norm wordt overschreden. 

 
Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) in werking getreden. In het 
Bevi zijn grenswaarden en oriënterende of richtwaarden opgenomen voor het plaatsgebonden 
risico (PR). Voor het groepsrisico (GR) is een verantwoordingsplicht opgenomen. Hiermee worden 
de aan te houden afstanden tussen inrichtingen (bedrijven) waar grote hoeveelheden gevaarlijke 
stoffen aanwezig zijn en kwetsbare en beperkte objecten gewaarborgd. Naast het Bevi is de 
bijbehorende ministeriële Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) van belang. 
 
Voor het transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het binnenwater is op 1 januari 
2010 een circulaire voor de risiconormering voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gepubliceerd 
(Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen). 
 
Bebouwing is niet toegestaan binnen de zogenaamde 10-6 contour van het PR: rond inrichtingen 
waarin opslag / verwerking gevaarlijke stoffen plaatsvindt; langs transportroutes (weg, spoor, 
water, buisleiding) waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. 
 
Onderzoek 

 
Risicokaart Brabant 
De provinciale Risicokaart geeft een beeld van de risico's in de woon- en leefomgeving. Via de kaart 
wordt informatie gegeven over de risicobronnen en de kwetsbare objecten. In onderstaande 
uitsnede van de risicokaart is de omgeving van de voorliggende planlocatie weergegeven. 
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Afbeelding 7 Uitsnede Risicokaart Brabant met het plangebied 

Inrichtingen 
In het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing is onderzoek

4
 verricht naar de externe 

veiligheidsrisico's ter hoogte van de beoogde woningen. Dit onderzoek spitst zich toe op de 
(externe) risicobron die gesitueerd is op korte afstand van de woningen, te weten: het LPG 
tankstation (tankstation Hessels) aan de Oranjestraat 111 te Gilze. In dit onderzoek is getoetst aan 
de vaste veiligheidsafstanden voor LPG-tankstations uit de Regeling externe veiligheid inrichtingen 
(Revi). Beoordeling van de hoogte van het groepsrisico heeft plaatsgevonden met de LPG-tool. 
 
De woningen zijn gelegen buiten de plaatsgebonden risicocontour van 10-6

 per jaar ten gevolge van 
incidenten die zich voor kunnen doen bij het LPG-tankstation. De overschrijdingsfactor van het 
groepsrisico bedraagt circa 0,11. De toename van deze factor bedraagt in de beoogde situatie circa 
44%. Er is dus sprake van een significante toename van het groepsrisico ten gevolge van de beoogde 
realisatie van de drie woningen in relatie tot het LPG-tankstation. De oriëntatiewaarde wordt echter 
nog steeds ruimschoots onderschreden. 
 
Zelfredzaamheid en ontvluchting 
De binnen de woning aanwezige personen betreffen hoofdzakelijk volwassenen. Er wordt 
aangenomen dat er geen of in zeer beperkte mate personen met een lichamelijke of geestelijke 
beperking aanwezig zullen zijn. Zodoende zal er geen sprake zijn van een concentratie van 
zogenaamde “verminderd zelfredzame” personen. Dit betekent dat de personen die aanwezig zijn 
zelfstandig kunnen vluchten ten tijde van een ongeval met gevaarlijke stoffen in de nabijheid van de 
woningen. Eventuele aanwezige kinderen worden wel beschouwd als verminderd zelfredzame 
personen. Indien kinderen aanwezig zijn wordt er vanuit gegaan dat de ouders de kinderen kunnen 
begeleiden, zodat ze gezamenlijk kunnen vluchten. Aldus levert dit geen beperking op. 
 
Gezien het feit dat alle relevante risicobronnen (voor wat betreft ongevallen met gevaarlijke 
stoffen) zijn gesitueerd ten zuiden van de beoogde woningen alsmede de mogelijkheid tot vluchten 
in zuidelijke richting over de Oranjestraat, richting de risicobron, vergt ontvluchting de nodige 
aandacht. Gezien de locatie van het reservoir en het vulpunt zullen warme BLEVE's het groepsrisico 
domineren. Dit betekent dat er tijd is tussen het begin van het ongevalsscenario en het ontstaan 
van een BLEVE. Bij snelle alarmering is er dus tijd om de woningen te ontruimen. 
 
 

                                                                 
 
 
4
 Peutz Toetsing externe veiligheid ten behoeve van de realisatie van drie nieuwe woningen nabij het LPG-tankstation aan de 

Oranjestraat 111 te Gilze, 18 augustus 2014, projectnummer O 15394-1-RA-002 
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Conclusie  
De realisatie van maximaal drie woningen leidt tot een significante toename van het groepsrisico. 
Aangezien ruimschoots aan de oriëntatiewaarde wordt voldaan, zijn er geen beperkingen ten 
aanzien van de zelfredzaamheid en ontvluchting ongehinderd kan plaatsvinden, wordt de toename 
acceptabel geacht. 
 
Vervoer gevaarlijke stoffen 
Conform het gestelde in de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen, paragraaf 5.2.3, 
hoeven er geen beperkingen aan het ruimtegebruik te worden gesteld in het gebied dat op meer 
dan 200 meter van een route of tracé ligt. 
 
De dichtstbijzijnde routes voor vervoer van gevaarlijke stoffen bevinden zich op een grotere afstand 
dan 200 meter van het plangebied. Het gaat daarbij om de rijksweg A58 (ca. 1.100 meter), de 
spoorlijn Tilburg-Breda (ca. 4 kilometer),een gasleiding (ca. 1.200 meter) en een pijpleiding van 
Defensie (ca. 500 meter).  
 
Militair vliegveld Gilze-Rijen  
Op de risicokaart worden alleen die defensie-inrichtingen getoond waar buiten het hek beperkingen 
gelden aan het ruimtegebruik. Deze beperkingen gelden binnen bepaalde veiligheidszones: er 
mogen daarbinnen bijvoorbeeld geen woningen worden gebouwd of wegen aangelegd. Om elk 
terrein zijn drie zones (A, B en C) vastgesteld; hoe dichterbij het militaire terrein, hoe strenger de 
regels. Rondom Defensie-inrichtingen gelden 3 zones, het plangebied is niet gelegen in één van deze 
zones. 
 
Conclusie 

Op basis van de voorgaande beschouwing over de risicoaspecten wordt geconcludeerd dat er geen 
beperkende zaken zijn aangaande Externe Veiligheid. 
 

5.9 Flora en fauna  
 
Flora- en faunawet 

De bescherming van plant- en diersoorten is sinds 1 april 2002 in de Flora- en faunawet geregeld. 
Het doel van deze wet is het in stand houden en beschermen van in het wild voorkomenten plant- 
en diersoorten. De wet kent zowel verbodsbepalingen als een zorgplicht. De verbodsbepalingen zijn 
gebaseerd op het principe “nee, tenzij”. Dat betekent dat alle schadelijke handelingen ten aanzien 
van beschermde plant- en diersoorten in principe verboden zijn. Voor verschillende categorieën 
soorten en verschillende activiteiten zijn vrijstellingen of ontheffingen van deze verbodsbepalingen 
mogelijk. Naast de verbodsbepalingen geldt de zorgplicht ten aanzien van alle in het wild levende 
plant- en diersoorten. Deze zorgplicht geldt altijd. 
 
Algemene Maatregel van Bestuur 

De Minister van Landbouw, Natuur en Visserij heeft door een Algemene Maatregel van Bestuur de 
regelgeving rond de Flora en faunawet aangepast, zodat de werking van de wet eenvoudiger wordt. 
Het belangrijkste gevolg is dat de procedures bij ruimtelijke ingrepen en bij bestendig gebruik en 
beheer aanzienlijk eenvoudiger worden. Voor de meest algemene soorten is er een vrijstelling van 
de verbodsbepalingen gekomen. De interpretatie van een aantal artikelen is, mede vanwege het 
ontbreken van Jurisprudentie, nog niet op alle onderdelen geheel helder. 
 
Bij het toepassen van de Flora- en faunawet wordt voortaan een onderscheid gemaakt in drie 
categorieën van beschermende soorten: 
1. De algemene beschermde soorten; 

Hiervoor geldt ten aanzien van activiteiten in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en 
bestendig gebruik en beheer een vrijstelling zonder nadere voorwaarden. Ontheffing ten 
behoeve van andere activiteiten kan worden verleend voor het verjagen, verontrusten, 
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verstoren en onopzettelijk doden van deze groep soorten, mits de gunstige staat van 
instandhouding niet in geding is. De zorgplicht blijft van kracht. 

2. De in Nederland als bedreigt beschouwde soorten; 
Hiervoor geldt een strikter beschermingsregime. Vrijstelling geldt als op basis van een 
goedgekeurde gedragscode wordt gewerkt. Ontheffing kan worden verleend als geen 
afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort. 

3. De strikt beschermde soorten; 
Hieronder vallen alle vogel- plant- en diersoorten die vermeld staan in Bijlage IV van de 
Habitatrichtlijn of bij Algemene Maatregel van Bestuur zijn aangewezen. Hiervoor kan geen 
vrijstelling of ontheffing worden verleend voor verstoring. 

 
Voor bestendig gebruik en beheer geldt ook voor deze soorten een vrijstelling ten aanzien van de 
verbodsbepalingen, onder voorwaarde dat gewerkt wordt op basis van een door de minister 
goedgekeurde gedragscode. Bij ruimtelijke ingrepen is altijd een ontheffing voor het overtreden van 
verbodsbepalingen nodig. 
 
Natura 2000 

In de Natura 2000 staat onder andere de Vogelrichtlijn aangegeven. De Vogelrichtlijn heeft het doel 
om alle in het wild levende vogels en hun habitats op het grondgebied van de Europese Unie te 
beschermen en te beheren. Hiervoor zijn onder meer speciale beschermingszones aangewezen. Ook 
is het verplicht om passende maatregelen te nemen om de kwaliteit van de leefgebieden niet te 
laten verslechteren. Verder mogen er geen storende factoren in gebieden optreden die negatieve 
gevolgen hebben op het voortbestaan van de vogelsoorten die door de Vogelrichtlijn worden 
beschermd. 
 
Naast de Vogelrichtlijn staat in de Natura 2000 tevens de Habitatrichtlijn aangegeven. Deze richtlijn 
heeft tot doel de instandhouding van natuurlijke habitats en wilde flora en fauna.  
 
De richtlijn is mede bedoeld voor het realiseren van een Europees ecologisch netwerk dat gericht is 
op de instandhouding van een groot aantal bedreigde habitats en soorten op Europees niveau. Het 
is van belang om bij ruimtelijke planvorming vooraf te onderzoeken of en welke dier- en 
plantsoorten er voorkomen, wat hun beschermingsstatus is en wat de effecten zijn van de ingreep 
op het voortbestaan van de gevonden soorten. 
 
Natuurbeschermingswet 

De Natuurbeschermingswet is sinds eind 2005 van kracht. Middels deze wet zijn verschillende 
gebieden in Nederland beschermd vanwege de aanwezigheid van flora en fauna. Het doel van de 
Natuurbeschermingswet is het beschermen en in stand houden van bijzondere gebieden in 
Nederland. De beschermde gebieden die onder Natura 2000 zijn aangewezen vallen onder de 
Natuurbeschermingswet. 
 
Indien een plan negatieve gevolgen heeft of kan hebben is een vergunning noodzakelijk. Hierbij 
geldt eveneens het “nee, tenzij principe”. Ook als de ingreep in de omgeving van een beschermd 
gebied plaats vindt moet de externe werking worden onderzocht. 
 
Onderzoek 

Aan de hand van een literatuurstudie en een veldbezoek
5
 heeft Elsken Ecologie in kaart gebracht 

welke beschermde flora en fauna er (mogelijk) in het plangebied aanwezig zijn. Daarnaast is 
gekeken naar de ligging van het plangebied ten opzichte van de Ecologische hoofdstructuur en 
Natura-2000 gebieden.  
Uit de literatuurstudie kwam de aanwezigheid van een aantal beschermde soorten in de directe 
omgeving van het plangebied naar voren. Er is extra aandacht besteed aan deze soorten tijdens het 
veldbezoek van 15 juli. Tijdens dit veldbezoek zijn geen middels de Flora- en faunawet beschermde 

                                                                 
 
 
5 Elsken ecologie, Ecologische Quickscan Oranjestraat 100, Gilze,24-7-2013  
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soorten aangetroffen. Daarnaast werd geconcludeerd dat gezien de aard van het perceel naar 
redelijkheid kan worden gesteld dat beschermde soorten geen gebruik maken van het perceel en de 
aanwezige bomen. 
 
Het perceel maakt geen onderdeel uit van maar ligt wel binnen de invloedsfeer van de Ecologische 
hoofdstructuur. De Ecologisch hoofdstructuur heeft vier hoofdaspecten ter bescherming van de 
natuur en dier- en plantensoorten. Uit toetsing kwam naar voren dat de vier hoofdaspecten gezien 
de ruimtelijke ingrepen niet negatief worden beïnvloed. Er is derhalve geen bezwaar op de ingrepen 
vanuit het perspectief van de Ecologische hoofdstructuur. 
 
Het gebied ligt niet in de buurt van een natura-2000 gebied. Het dichtstbijzijnde Natura-2000 gebied 
ligt hemelsbreed op ongeveer zeven kilometer van het plangebied en daarmee ruim buiten de 
invloedsfeer. Hiermee is er ook vanuit dit perspectief geen bezwaar op de geplande ruimtelijke 
ingrepen. 
 
Voor alle flora en fauna geldt de zorgplicht ongeacht hun zeldzaamheid of beschermingsstatus. Van 
de initiatiefnemer wordt verwacht zorgvuldig om te gaan met alle flora en fauna. In het geval er 
twijfel bestaat of er dieren worden aangetroffen en/of verwond tijdens de ruimtelijke ingrepen 
dient er contact te worden opgenomen met een ecoloog. In het broedseizoen hebben alle nesten 
een beschermde status. Daarom wordt aangeraden indien de aanwezige bomen worden gekapt dit 
buiten het broedseizoen te doen.  
 
Conclusie 

Er zijn vanuit de Flora- en faunawet en de natuurbeschermingswet geen bezwaren op de 
voorgenomen ruimtelijke ingrepen. 
 

5.10 Archeologie  
 
Verdrag van Malta 

In 1998 heeft het parlement het Europese Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch 
erfgoed goedgekeurd. Dit zogeheten Verdrag van Malta voorziet in een beperking van de risico’s op 
aantasting van cultureel erfgoed. Dit kan door het archeologisch erfgoed zoveel mogelijk in 
oorspronkelijke vindplaats te bewaren en door de integratie van archeologie in de ruimtelijke 
ordening. 

 
Monumentenwet 

De implementatie van het Verdrag van Malta is gekomen met het in werking treden van de nieuwe 
Wet op de archeologische Monumentenzorg op 1 september 2007. Het belangrijkste uitgangspunt 
om rekening met te houden is dat archeologische waarden zoveel mogelijk in de grond te behouden 
zodat deze beter geconserveerd worden. De herziening van de monumentenwet bepaald dat 
gemeenten een eigen archeologiebeleid op stellen.  
 
Gemeentelijk archeologiebeleid 

De raad van de gemeente Gilze en Rijen heeft op 26 april 2011 het beleidsplan archeologische 
monumentenzorg en beleidskaart vastgesteld. Het beleidsplan geeft inzicht in de gemeentelijke 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van het archeologische erfgoed en 
formuleert op hoofdlijnen de beleidsuitgangspunten ten aanzien van behoud en beheer van dit 
erfgoed. Het archeologiebeleid zorgt er voor dat de gemeente keuzes op het gebied van archeologie 
inhoudelijk kan beargumenteren en helder kan maken voor alle betrokkenen. Het document bevat 
naast het plan ook een beleidskaart en toelichting. De gemeente wil met dit nieuwe beleid meer 
maatwerk leveren door te beschermen waar nodig en vrij te laten waar de kans op archeologische 
vondsten kleiner is. Het nieuwe beleid maakt onderscheid in gebieden met hogere en met lagere 
verwachtingswaarden. 
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De waardenkaart (beleidskaart) is opgesteld aan de hand van feitelijke bodemgegevens over het 
grondgebied van de gemeente. Afhankelijk van de verwachtingswaarde wordt het beleid versoepeld 
of juist aangescherpt. In zijn algemeenheid heeft de gemeente meer activiteiten vrijgesteld van 
archeologisch onderzoek. 
In het beleidsplan is onderscheid gemaakt tussen een 7-tal gebieden, variërend van een zeer hoge 
tot een verwaarloosbare archeologische verwachting. De begrenzing van deze gebieden is terug te 
vinden in de beleidskaart. Per gebied zijn kaders vastgesteld wanneer een archeologisch onderzoek 
achterwege kan blijven of juist verplicht wordt gesteld. 
 
Op de gemeentelijke beleidskaart is het plangebied gelegen in een gebied met een hoge 
archeologische verwachtingswaarde. Daarom is er een archeologisch bureau- en verkennend 
veldonderzoek uitgevoerd.  

 
Onderzoek 

Op 16 juli 2013 is door Aeres Milieu een archeologisch bureau- en verkennend booronderzoek
6
 

uitgevoerd aan de Oranjestraat 100 te Gilze. Het doel van het booronderzoek is de in het 
bureauonderzoek opgestelde specifieke verwachting te toetsen. Aan de hand van deze gegevens 
kunnen vervolgens adviezen over de aanwezige archeologische resten, of vervolgtraject worden 
opgesteld. 
 
Het plangebied is gelegen aan de westzijde van Gilze, gelegen op een dekzandplateau met in de 
wijdere omgeving oude beeklopen. Het plangebied zelf ligt op loopodzolgronden welke gekenmerkt 
worden door een matig dikke A-horizont ten gevolge van plaggenbemesting (Berendsen 2006). 
 
Op basis van de bekende archeologische gegevens en de geografische ligging van het plangebied 
wordt geconcludeerd dat er voor de gehele prehistorie een hoge archeologische verwachting geldt. 
Het plangebied ligt op een dekzandplateau op de overgang naar een lager gelegen beekdal. In een 
dergelijke omgeving bestond een grote variatie aan voedingsstoffen. Ook zijn er in de wijdere 
omgeving vele resten uit de bronstijd en ijzertijd bekend waaruit blijkt dat ook toen de omgeving 
nog aantrekkelijk was om te wonen.  
 
Voor resten uit de Romeinse tijd is de verwachting ook hoog. Er bestaat de mogelijkheid dat het 
driehoekige dorpsplein “de Heuvel” in Gilze al in de Romeinse tijd een marktfunctie had of een 
kruising van regionale wegen vormde (Roymans 1996). Ook zijn er in de nabije omgeving inheems-
Romeinse resten gevonden welke volgens de onderzoekers aanduiden dat er een nederzetting in de 
buurt kan liggen. 
 
Uit historische gegevens is bekend dat in Gilze al bewoning was in de middeleeuwen. Ook tijdens 
onderzoeken zijn vele resten uit de wijdere omgeving van het onderzoeksgebied aangetroffen. De 
aanwezigheid van hoge zwarte enkeerdgronden in de nabije omgeving kan duiden op resten uit de 
nieuwe tijd. Het plangebied zelf is echter gelegen in het buitengebied, waardoor resten 
voornamelijk zullen samenhangen met de agrarische activiteiten aldaar. Mede daarom is de 
verwachting voor archeologische resten uit de middeleeuwen en de nieuwe tijd middelhoog. 
 
Op basis van het uitgevoerde verkennende onderzoek kan worden geconcludeerd dat het 
plangebied tot in de C-horizont verstoord is. Eventueel aanwezige archeologische resten zijn in het 
bovenliggende cultuurdek opgenomen. Het advies luidt dan ook dat verder archeologisch 
onderzoek niet noodzakelijk wordt geacht om de voorgenomen bouwwerkzaamheden uit te voeren. 
 
Conclusie 

Het aspect archeologie vormt geen belemmering voor de ontwikkeling.  
 

                                                                 
 
 
6 Aeres Milieu BV. Archeologisch bureau- en verkennend veldonderzoek, d.m.v. boringen Oranjestraat 100 te Gilze, 23 juli 
2013, projectnr. AM13149 
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5.11 Vliegbasis Gilze-Rijen 
 
IHCS 
Gilze ligt geheel binnen het horizontale obstakelvrije vlak van vliegbasis Gilze-Rijen (onderdeel van 
de Inner Horizontal en Conical Surface IHCS). Voor dit vlak geldt een bouwhoogtebeperking van 56 
meter boven NAP. Vanuit gaande dat het maaiveld ter hoogte van het plangebied maximaal 18 
meter boven NAP ligt, betekent dit dat nergens in het plangebied hoger dan 38 meter mag worden 
gebouwd. 
 
Daarnaast ligt Gilze deels in de funnel van de vliegbasis. De funnel is een obstakelvrij start- en 
landingsvlak waarvan de bouwhoogtebeperking binnen het plangebied oploopt van circa 56 meter 
boven NAP (in het noordoosten van het plangebied) tot 115 meter boven NAP (hoogte van het 
obstakelvrije vlak van de IHCS). Dit kan worden vertaald in maximale bouwhoogtes van 38 tot 97 
meter ten opzichte van het maaiveld.  
 
Het bouwplan op de planlocatie blijft ver onder deze maximale bouwhoogtes.  
 
Munitiezone 
Luchtvaart is te beschouwen als een risicovolle activiteit. Het huidige externe veiligheidsbeleid is 
met name gericht op 'stationaire bronnen' (fabrieken, opslagplaatsen en dergelijke) en op het 
vervoer van gevaarlijke stoffen (weg, water, spoor en buisleidingen). In de luchtvaart gaat het om 
'bewegende bronnen', die een ander risicobeeld met zich mee brengen. Daarom wordt voor de 
luchtvaart specifiek externe veiligheidsbeleid ontwikkeld, dat zal worden geïmplementeerd in de 
Wet Luchtvaart. Het beleid beperkt zich op dit moment nog tot Schiphol. Voor militaire vliegvelden 
blijft het Ministerie van Defensie verantwoordelijk. Het huidige toetsingskader legt geen  
beperkingen op aan ontwikkelingen in het plangebied. Wel is op de vliegbasis Gilze-Rijen een 
munitiecomplex aanwezig. Het plangebied ligt buiten de beschermingszones rond dit 
munitiecomplex.  
 
Geluid 
Over Gilze vallen twee zoneringen die verband houden met aspect geluid. Enerzijds gelden voor een 
gedeelte van Gilze beperkingen vanwege luchtverkeerslawaai. Anderzijds ligt Gilze deels binnen de 
zone industrielawaai van de proefdraai-installatie op de vliegbasis. 
 
50 dB(A)-zone 
Op de vliegbasis Gilze-Rijen is een proefdraai-installatie toegestaan. Een dergelijke installatie moet 
worden aangemerkt als een geluidzoneringsplichtige inrichting (een zogenaamde 'grote 
lawaaimaker') en is als zodanig voorzien van een 50 dB(A)-contour. Buiten deze contour mag de 
geluid belasting vanwege de proefdraai-installatie niet meer bedragen dan 50 dB(A).  
Binnen de 50 dB(A) mogen niet zonder meer nieuwe geluidgevoelige bestemmingen worden 
geprojecteerd. Voor nieuwe geluidgevoelige bestemmingen (zoals woningen) geldt dat door het 
College van Burgemeester en Wethouders een ontheffing voor een hogere waarde tot 
maximaal 55 dB(A) kan worden verleend. 
Het plangebied ligt buiten de 50 dB(A)-contour rond de proefdraai-installatie. De ligging van de 50 
dB(A)-contour levert derhalve geen belemmering op voor dit bouwplan. 
 
Ke zonering 
Luchtverkeerslawaai (Ke-zonering) 
De maximaal toelaatbare geluidbelasting in het kader van het Besluit geluidsbelasting grote 
luchtvaart wordt gemeten in Kosteneenheden (Ke). De grens voor de maximaal toelaatbare 
geluidbelasting voor nieuwe geluidgevoelige objecten bedraagt in principe 35 Ke. Voor nieuwe 
woningen die een open plek in de bestaande, te handhaven bebouwing opvullen en voor herbouw 
van bestaande woningen geldt een grenswaarde van 40 Ke. Voor woningen die noodzakelijk zijn uit 
oogpunt van bedrijfs- of grondgebondenheid en voor reeds geprojecteerde woningen geldt een 
grenswaarde van 45 Ke. 
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Voor bestaande geluidgevoelige objecten (waaronder woningen) geldt in principe een grenswaarde 
van 40 Ke. Als gevelmaatregelen zijn getroffen, zijn voor bestaande geluidgevoelige objecten hogere 
grenswaarden (tot 65 Ke) toegestaan. 
 
Gilze ligt gedeeltelijk binnen de 40 Ke-contour van vliegbasis Gilze Rijen. Deze contour is in het 
bestemmingsplan Woongebied Gilze vertaald in de gebiedsaanduidingen 'milieuzone - 
geluidsgevoelige functie - 2'. Op de gronden die binnen deze aanduiding vallen, mag in principe 
geen geluidgevoelige bebouwing (woningen, scholen en dergelijke) worden opgericht, op enkele 
uitzonderingen na. De uitzonderingen die in de regels zijn opgenomen, komen overeen met de 
wetgeving zoals vastgelegd in het Besluit geluidsbelasting grote luchtvaart. 
Het plangebied ligt buiten de 40 Ke-contour van de vliegbasis Gilze Rijen. De ligging van de Ke-
contouren levert derhalve geen belemmering op voor de beoogde ontwikkeling. 
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6. JURIDISCHE REGELGEVING 

6.1. Inleiding 
Dit bestemmingsplan sluit wat betreft de juridische regelgeving aan op de regeling van het 
bestemmingsplan Woongebied Gilze. 
 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) worden, door 
middel van de op de kaart aangegeven bestemmingen en de daarop betrekking hebbende regels, de 
in het plan begrepen gronden voor bepaalde doeleinden aangewezen. 
Daarbij worden regels gegeven voor het bouwen van bouwwerken en voor het gebruik van de 
bouwwerken en onbebouwde gronden. 
 

6.2. Systematiek van de regels 
De gemeente Gilze en Rijen hanteert een bestek waar een bestemmingsplan aan dient te voldoen. 
Een hulpmiddel wat de gemeente daarbij gebruikt is een standaard opzet voor het maken van regels 
bij bestemmingsplannen. Elk bestemmingsplan blijft echter maatwerk. De opzet van de regels is 
gebaseerd op de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen (SVBP 2012). 
Uiteraard is de mogelijkheid tot het leveren van maatwerk opgenomen, om de specifieke eisen die 
een gebied stelt aan de bestemmingsplanregeling te kunnen verwerken. Daarnaast is in landelijke 
standaarden (SVBP2012 en IMRO 2012) vastgelegd welke kleuren, lijnen, symbolen e.d. toegepast 
worden bij het opstellen van de verbeelding. In de volgende paragraaf worden de gebruikte 
bestemmingen nader toegelicht. Hieronder wordt een toelichting gegeven op welke wijze een en 
ander in de regels is vastgelegd. 
 
De regels zijn als volgt ingedeeld: 
 
Hoofdstuk 1: Inleidende bepalingen 

Dit hoofdstuk bevat twee artikelen. In het eerste artikel zijn de begripsomschrijvingen opgenomen, 
het tweede artikel bevat de wijze van meten. 
 
Hoofdstuk 2: Regels met betrekking tot de bestemmingen 

Dit hoofdstuk bestaat uit een beschrijving van de bestemming. Deze kent  globaal de volgende 
opzet: 

 Bestemmingsomschrijving; 

 Bouwregels voor gebouwen; 

 Bouwregels voor aan-, uit- en bijgebouwen; 

 Bouwregels voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

 Eventuele nadere eisen; 

 Eventuele afwijkingen van de bouwregels; 

 Eventuele specifieke gebruiksregels; 

 Eventuele afwijkingen van de gebruiksregels. 
 
Hoofdstuk 3: Algemene regels 

Dit hoofdstuk bevat regels die op het hele plangebied betrekking hebben en regelt de volgende 
onderwerpen: 

 Anti-dubbeltelregel: met deze bepaling wordt beoogd misbruik van de regels door middel van 
(privaatrechtelijke) wijzigingen in de eigendomsverhoudingen van gronden te voorkomen; 

 Algemene bouwregels: dit artikel bevat de bouwregels van algemene bouwwerken die binnen 
het gehele plangebied kunnen worden opgericht; 

 Algemene gebruiksregels; 

 Algemene afwijkingsregels: het gaat hierbij om een afwijkingsmogelijkheid van de in de regels 
gegeven maten en percentages met betrekking tot het bouwen, het oprichten van gebouwen 
van openbaar nut en het in beperkte mate verschuiven van bestemmingsgrenzen; 
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 Algemene wijzigingsregels: het gaat hierbij om een afwijkingsmogelijkheid van de in het 
bestemmingsplan opgenomen bestemmingsgrenzen. 

 Algemene procedureregels. 
 
Hoofdstuk 4: Overgangs- en slotregels 

Dit hoofdstuk bevat regels die op het hele plangebied betrekking hebben en regelt de volgende 
onderwerpen: 

 Overgangsregeling: bouwwerken welke op het moment van tervisielegging van het plan 
aanwezig zijn, mogen blijven bestaan, ook al is er strijd met de bebouwingsregels. Het gebruik 
van de grond en opstallen, dat afwijkt van de regels op het moment waarop het plan 
rechtskracht verkrijgt, mag gehandhaafd blijven; 

  Titel: in deze regel wordt aangegeven onder welke naam de regels aangehaald kunnen worden. 
 

6.3. Beschrijving van de bestemmingen 
 
In artikel 3 staan de regels voor de bestemming 'Wonen'. Binnen deze bestemming is een bouwvlak 
aangegeven, waarbinnen woningen zijn toegestaan. Dit mogen vrijstaande en halfvrijstaande 
woningen zijn. Per type woonbebouwing zijn bouwregels opgenomen. 
 
Ter plaatse van de aanduiding “bijgebouwen” zijn aan- en uitbouwen en (vrijstaande) bijgebouwen 
toegestaan.  
 
Een ander bijzonder aspect in de woonbestemming is dat een regeling is opgenomen voor 
mantelzorg. Dit wil zeggen dat onder voorwaarden, via een afwijkingsmogelijkheid, in vrijstaande 
bijgebouwen afhankelijke woonruimte gecreëerd kan worden. Er is daarbij aansluiting gezocht bij 
de provinciale voorbeeldregeling. Ook zijn meergeneratiewoningen via een afwijking van het 
bestemmingsplan mogelijk als bijzondere vorm van inwoning met familierelatie (ouder(s) – kind). 
 
Voor de weg en de naastgelegen groenstrook zijn de bestemmingen Verkeer en Groen opgenomen. 
Naast de enkelbestemmingen heeft de locatie twee gebiedsaanduidingen ‘luchtvaartverkeerzone – 
11’ en ‘overige zone – IHCS – 1’.  De aanduiding ‘luchtvaartverkeerzone -11’ is om een 
bouwhoogtebeperking aan te geven door de funnel van de vliegbasis Gilze-Rijen.  
De zone IHCS geeft een bouwhoogtebeperking aan door het horizontale obstakelvrije vlak van de 
vliegbasis.  
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7. ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

 
Het plan betreft een particulier initiatief op eigen gronden. Ten behoeve van het plan hoeven door 
de gemeente geen voorzieningen te worden getroffen, noch aan- of verkopen te worden gedaan. 
 
Bij dit plan is sprake van een bouwplan zoals bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke 
ordening. De gemeenteraad moet hiervoor op basis van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke 
ordening in principe een exploitatieplan vaststellen. Er hoeft geen exploitatieplan vastgesteld te 
worden als het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd is. Met de 
initiatiefnemer is een anterieure overeenkomst gesloten. Tevens komen de kosten voor het 
opstellen van de ruimtelijke onderbouwing en de bijbehorende onderzoeken voor rekening van de 
initiatiefnemer. Het kostenverhaal is hiermee anderszins verzekerd. 
 
Hiermee is de economische uitvoerbaarheid van voorliggend plan voldoende aangetoond. 
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8. VOOROVERLEG EN INSPRAAK 

 
Achtergrond 
De maatschappelijke uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan ’Oranjestraat 100’, Gilze wordt 
geregeld door in het kader van het wettelijk vooroverleg het plan voor commentaar toe te zenden 
aan de verschillende overlegpartners en het plan ter inzage te leggen voor een ieder. 
Op PM is de publicatie geplaatst van het voorontwerp bestemmingsplan ‘Oranjestraat 100’ Gilze in 
ondermeer het Weekblad voor Gilze en Rijen. 
 

8.1. Verslag inspraakbijeenkomst en inspraakreactie op basis van gemeentelijke 
Inspraakverordening 
 
Het voorontwerp van het bestemmingsplan ’Oranjestraat 100, Gilze' heeft vanaf PM  tot en met PM  
ter inzage gelegen. Binnen deze periode zijn PM inspraakreacties ontvangen. 
 
In bijlage 1 van de toelichting van het bestemmingsplan is de beantwoording van de ontvangen 
inspraakreactie opgenomen. 
 

8.2. Evaluatie overlegreacties in het kader van artikel 3.1.1. Bro 
 
Daarnaast is het voorontwerpbestemmingsplan naar diverse instanties toegezonden in het kader 
van het wettelijk vooroverleg. PM instanties hebben een vooroverlegreactie ingediend. Op grond 
van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient de gemeente bij de voorbereiding 
van een bestemmingsplan overleg te voeren met betrokken instanties, zoals het waterschap en 
diensten van Rijk en provincie, die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast 
zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn. 
 
In bijlage 1 van de toelichting van het bestemmingsplan is de beantwoording van de ontvangen 
overlegreacties ex artikel 3.1.1. Bro opgenomen. 
 

8.3. Samenvatting en beantwoording van de ontvangen zienswijzen in het kader 
van artikel 3.8 Wro 
 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van PM tot en met PM ter inzage gelegen. Publicatie heeft 
plaatsgevonden in het Weekblad voor Gilze en Rijen en de Staatscourant. Binnen deze periode zijn 
PM inspraakreacties ontvangen. 
 
In bijlage PM van de toelichting van het bestemmingsplan is de beantwoording van de ontvangen 
zienswijzen opgenomen inclusief de voorgestelde aanpassingen aan het bestemmingsplan. 




