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1

AANLEIDING

1

daaraan het dorp Biezenmortel toegevoegd. Binnen de gemeente is een groot aantal
sterk verouderde bestemmingsplannen van kracht. Daarnaast zijn er behoorlijke verschillen tussen de te onderscheiden bestemmingsplannen vast te stellen. Dit heeft tot gevolg
dat sprake is van rechtsongelijkheid binnen de gemeente. Om die reden is besloten om
over te gaan tot actualisering en digitalisering van de vigerende bestemmingsplannen. Er
is voor gekozen om één bestemmingsplan voor het buitengebied op te stellen en daarnaast per kern één bestemmingsplan.

1.2

DOEL
De huidige planologische regelgeving voor de kern Esch bestaat uit 14 bestemmingsplannen, al deze bestemmingsplannen zijn ouder dan tien jaar. Tevens zijn er projecten
gerealiseerd middels vrijstellingsprocedures ex artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening.
Middels de actualisering van de vigerende bestemmingsplannen ontstaat een actuele en
eenduidige bestemmingsregeling vervat in één bestemmingsplan voor de hele kern. Als
uitgangspunt geldt dat een beheersplan wordt opgesteld waarin de bestaande situatie
wordt vastgelegd Nieuwe ontwikkelingen worden in beginsel niet in het bestemmingsplan
opgenomen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor ontwikkelingen welke voldoende concreet zijn en waarvan de haalbaarheid aangetoond is.

1.3

BEGRENZING PLANGEBIED
Het plangebied omvat de bebouwde kom van de kern Esch. De grenzen van het plangebied worden globaal gevormd door:
−

aan de noordkant: de bebouwing aan de Haarenseweg, Postelstraat en de Spankerstraat;

−

aan de oostkant: de bebouwing aan de Dorpsstraat, en het daaronder gelegen
woongebied;

−

aan de zuidkant: de bebouwing aan de Kollenberg, Romeinseberg, Leunisdijk, het
bedrijventerrein Broxven en het woongebied Venakker 3;

−

aan de westkant: de Esschestroom.

De kern ligt in het oosten van de gemeente Haaren tegen de gemeente Boxtel aan.

|

Haaren, door samenvoeging van de gemeenten Haaren, Helvoirt en Esch. In 1997 werd
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Figuur 1: Ligging plangebied

1.4

LEESWIJZER
Na dit inleidende hoofdstuk volgt hoofdstuk 2. Hierin is een beschrijving opgenomen van
de historie en de huidige situatie van het plangebied.
In hoofdstuk 3 wordt het Europees, Rijks, provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid
behandeld. In hoofdstuk 4 wordt inzicht gegeven in de milieuaspecten van belang voor
het voorliggende bestemmingsplan. Hoofdstuk 5 gaat in op de planuitgangspunten (beheer en ontwikkelingen).
In hoofdstuk 6 is de wijze van bestemmen aangegeven. Er wordt beschreven hoe de
plankaart en de voorschriften zijn opgebouwd en welke bestemmingen er in het plan
voorkomen. Ook wordt in dit hoofdstuk aangegeven hoe de voorschriften moeten worden
geïnterpreteerd en uitgelegd.
In het laatste hoofdstuk van dit bestemmingsplan wordt ingegaan op de procedures die
voorliggend bestemmingsplan heeft doorlopen.

2

HISTORIE

3

diverse tumulusgraven blootgelegd uit de Romeinse tijd. ( 60 – 270 na Chr.) In het zogenaamde “graf van de rijke dame” vond men het barnstenen beeldje van de God Bacchus.
Een vergrote kopie van dit beeld heeft een plaats gekregen op de Essche Bierpomp. Dat
er reeds vroeg een verbindingsweg was tussen Belveren en Esch, bleek uit de (Romeinse) veenbrug die dichtbij de plaats van de opgravingen ontdekt werd door studenten van
de Landbouwhogeschool te Wageningen onder leiding van prof. dr. Edelman.

Bierpomp
In 773 – 774 schonk een zekere Neveling vier hoeven in het dorp Hesc aan de Abdij van
Echternach. Dit vormde het begin van een tot aan de Franse Tijd durend hecht contact
met deze Luxemburgse Abdij. De band met Echternach vond eveneens uitdrukking in het
schepenzegel dat het randschrift droeg: “Schepenen des dorps van St. Willibrord”. St.
Willibrordus is ook nu nog de patroon van het gilde, de fanfare, de basisschool en de
Essche parochie die reeds in de dertiende eeuw bestond.
Kort na 1300 bevestigde de hertog van Brabant de uitgifte van de gemeente – de heide aan de ingezetenen van Esch. In 1491 stichtte Maarten van Elmpt en zijn vrouw Ida
Roeters op hun goed “Emerhorst” een tehuis voor zes oude mannen. In 1543 werd het
dorp platgebrand door Maarten van Rossum omdat het dorp de 200 gulden van de
brandschatting niet kon betalen. De zeventiende en achttiende eeuw waren voor Esch
een periode van teruggang en armoede. Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw
toen de belastingdruk afnam en nieuwe bemestingsmethoden en ontginningen werden
toegepast, kwam er een geleidelijke opleving die zich daarna heeft doorgezet.

2.2

VIGERENDE BESTEMMINGSPLANNEN
Tot het moment waarop het voorliggende bestemmingsplan “Kom Esch” in werking
treedt, gelden in het plangebied de volgende bestemmingsplannen:

|

bewoning was, blijkt uit opgravingen tussen 1950 en 1961. Er werden in die periode
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De naam Esch moet zijn afgeleid van de boomsoort van deze naam. Dat er al vroeg
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H U I D I G E S I T U AT I E

vastgesteld raad

goedgekeurd G.S.

Komplan Esch

12-02-1985

26-11-1985

Leunisdijk II

15-12-1981

19-04-1983

Herziening Komplan 1988

29-11-1988

08-03-1989

Venakkers I

17-04-1984

31-10-1984

Venakkers II

31-05-1988

20-09-1988
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bestemmingsplan

Venakkers III

31-08-1993

13-01-1994

Herziening Bedrijventerrein

30-05-1989

01-08-1989

31-08-1993

13-01-1994

1989
Herziening bedrijventerrein
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Broxven
Sint Jozefzorg

07-12-1995

07-03-1996

De Spankert

04-04-1996

13-06-1996

In den Boogerd

06-06-1996

01-08-1996

Woonwagencentrum

29-06-1982

21-12-1983

Uitbreidingsplan in Hoofdzaken

03-06-1959

en Onderdelen
Uitbr. Plan in Hoofdzaken en

27-05-1960

28-06-1961

03-10-1996

16-05-1997

Onderdelen part. Wijz. Kom
Esch
Buitengebied Esch 1995

2.3

RUIMTELIJKE STRUCTUUR
De kern Esch is ontstaan op de hogere oostelijke oeverwal van de Essche Stroom tussen
twee beekdalen. De kern kan daarom worden getypeerd als een beekdalennederzetting.
Daarnaast is Esch ontstaan als wegdorp langs de routes Haarenseweg, Leunisdijk, Postelstraat en Dorpsstraat. Op de plaats waar de wegen samenkomen heeft zich een plein
gevormd, het Marktplein. In de jaren zestig zijn de eerste planmatige uitbreidingen van
start gegaan ter hoogte van de Essche Stroom, Haarenseweg en Leunisdijk. Vervolgens
hebben de planmatige uitbreidingswijk Venakkers en het bedrijventerrein Broxven zich
ontwikkeld aan de oostzijde van de Leunisdijk.
De historische routes vormen de basis voor de stedenbouwkundige structuur van de
kern. De gevelwand van de linten is sterk gedifferentieerd en bestaat hoofdzakelijk uit
vrijstaande historische bebouwing opgebouwd uit een laag met kap. Opvallend element
in de lintbebouwing van de Dorpsstraat is het restant van een molen, dat boven de lintbebouwing uitsteekt. Aan het plein liggen de meest markante bouwwerken van de kern
waarbij het voormalige raadhuis en de St. Willibrorduskerk overblijfselen zijn van de
historische bebouwingsstructuur.

Aan de west- en zuidoostkant van de kern liggen de meer recente woonwijken. Hier
bestaat de bebouwing voornamelijk uit halfvrijstaande en vrijstaande woningen opgebouwd uit afwisselend één en twee bouwlagen. Aan het Nieuwland is een woonzorgcomplex gelegen. Dit zorgcentrum is zichtbaar vanaf de Dorpsstraat. Bij realisatie is aanslui-

de Essche Stroom. Door de redelijk open bebouwingswand is hier wel sprake van een
zachte rand. De Essche Stroom vormt hier de ruimtelijke begrenzing van de kern.
Aan de noordkant van Esch is de afstand tussen de bebouwing en de beek betrekkelijk
groter. Hier vormt de rand een meer diffuse overgang van stedelijk en landelijk gebied.

Ook aan de oostzijde wordt de kernrand gekenmerkt door een vrij zacht karakter. De
wanden langs de Dorpsstraat zijn redelijk dicht bebouwd, maar bieden voldoende zichtlijnen naar het landelijk gebied.
Aan de zuidzijde daarentegen is sprake van harde kernranden. De nieuwbouw langs De
Venakker vormt op dit moment een harde rand; de bebouwingswand is dicht en biedt
amper zicht op het landelijk gebied. Ook de plaatsing van houten schuttingen in een
grote variëteit in de achterste perceelsgrens draagt bij tot een harde kernrand. De kwaliteit van deze kernrand is op dit moment echter laag te noemen. Het afbouwen van de
wijk “de Venakkers” biedt mogelijkheden om een zachtere en transparantere kernrand te
ontwikkelen. Verder ligt aan de zuidzijde van de kern een kleinschalig bedrijventerrein,
het Broxven. Het bedrijventerrein wijkt qua schaal en vorm sterk af van de overige bebouwing en vormt een harde grens van de kern Esch.

2.4

FUNCTIONELE STRUCTUUR

Wonen
De hoofdfunctie binnen de kern Esch is wonen. De woningbouw bestaat voornamelijk uit
vrijstaande, twee-onder-een-kap en geschakelde woningen. Op enkele plaatsen zijn aan
huis gebonden beroepen aanwezig.
In het zuidoosten van het plangebied ligt het project Venakker 3. Dit betreft een recente
ontwikkeling van woningbouw. De nog niet bebouwde gronden zullen in de nabij toekomst ook ontwikkeld worden voor woningbouw.

Bedrijven
Verspreid over de kern zijn op 4 locaties bedrijven gevestigd:
−

Kromakker 1: takel- en garagebedrijf (geen verkoop van motorbrandstoffen);

−

Looiershof 2: agrarisch-technisch hulpbedrijf en winkel;

−

Dorpsstraat 16: garagebedrijf;

−

Postelstraat ong.: opslagdoeleinden

Deze bedrijven passen qua aard en schaal bij de kern.
In het meest zuidelijke deel van Esch is een klein bedrijventerrein gelegen, het Broxven.
Het betreft één van de vier bedrijventerreinen binnen de gemeente Haaren. Op dit bedrijventerrein is op dit moment nog slechts restcapaciteit voor één bedrijf. De gemiddelde
kavelgrootte is tussen de 500 en de 1750 m². Gezien de kleinschaligheid van het terrein
is ervoor gekozen de bedrijven allemaal apart een bedrijfsbestemming te geven.

SAB•EINDHOVEN
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Op enkele plekken zijn zelfs ruime doorzichten naar de Essche Stroom.

|

westzijde grenzen de tuinen van de bebouwing langs de Kollenberg direct aan de beek
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ting gezocht bij de lintbebouwing van de Dorpsstraat (één bouwlaag met kap). Aan de

Horeca
Esch kent 3 horecavestigingen, te weten:
Leunisdijk 28: café “Het Essche Pumpke”;

−

Dorpsstraat 2: eethuis “’t Essche Trefpunt”;

−

Haarenseweg 4: pannenkoekenhuis “Het Pannekoekenbos”.

BESTEMMINGSPLAN KOM ESCH
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−

Maatschappelijke doeleinden
De hiernavolgende functies zijn als maatschappelijke doeleinden aangemerkt:
Dorpsstraat 5a-5c: dorpshuis “De Es” en een kinderdagverblijf;
Dorpsstraat 8-10: kerk, begraafplaats en pastorie;

−

Het Nieuwland 2: woonzorgcomplex;

−

Postelstraat 19a: school met gymzaal.

SAB•EINDHOVEN
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−
−

Detailhandel
In Esch is bijna geen detailhandel aanwezig. De inwoners van Esch zijn hiervoor op Boxtel aangewezen.
De volgende detailhandel is in Esch aanwezig:
−

Marktplein 1 en 3: kledingwinkel

−

Achter Groenweg 3a: antiekhandel

−

Looiershof 40: supermarkt (Spar) en stomerij

−

Postelstraat 14: kledingverhuur

Kantoor
Aan de Dorpsstraat 20 is een kantoor gevestigd.

2.5
2.5.1

MONUMENTEN

Rijksmonumenten
Rijksmonumenten kennen een bescherming ingevolge de Monumentenwet 1998. In het
plangebied zijn de volgende rijksmonumenten aangewezen.
−

Dorpsstraat 8: kerk;

−

Dorpsstraat 10: kerkelijke dienstwoning;

Gemeentelijke monumenten
Op basis van de gemeentelijke monumentenverordening zijn een aantal objecten in de
kern Esch aangewezen als gemeentelijke monumenten:

2.5.2

woonhuis

Dorpsstraat 15-17

woonhuis

Haarenseweg 10-12

woonhuis

Haarenseweg 14-16-18

woonhuis

Leunisdijk 1

woonhuis

Leunisdijk 2-2a

woonhuis

Leunisdijk 3-5

woonhuis

Leunisdijk 7

woonhuis

Leunisdijk 11-13

woonhuis

Leunisdijk 15

woonhuis

Leunisdijk 44

woonhuis

Postelstraat 1-3

woonhuis

Postelstraat 2

woonhuis

Bij Postelstraat 2

waterpomp

Postelstraat 6

woonhuis

Postelstraat 76

woonhuis

Molenbiotoop
Op de cultuurhistorische waardenkaart versie 2005 van de provincie Noord-Brabant, is
een molenbiotoop opgenomen. De in het plangebied aanwezige molen is bestemd voor
Wonen en niet meer in gebruik als molen. De wieken van de molen zijn ook niet meer
aanwezig. Daarnaast is de molen aan alle kanten reeds ingeklemd tussen bebouwing. Om
die reden is, in afwijking van de Cultuurhistorische waardenkaart, geen molenbiotoop in
het plangebied opgenomen.

Molenbiotoop o.b.v Cultuurhistorische waardenkaart

|

woonhuis

Dorpsstraat 7-9
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3.1

EUROPEES BELEID

3.1.1

Vogel- en Habitatrichtlijn
Door de Europese Unie zijn richtlijnen uitgevaardigd ter bescherming van bedreigde
plant- en diersoorten en leefgebieden. Concrete richtlijnen zijn de Europese Vogelrichtlijn
en de Europese Habitatrichtlijn. Die richtlijnen moeten door de lidstaten worden vertaald
naar concrete aanwijzing van gebieden die op grond van deze criteria wettelijke bescherming krijgen.

SAB•EINDHOVEN
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BELEIDSKADER

De Vogelrichtlijn (EU-richtlijn 79/409/EEG, gewijzigd bij richtlijn 86/122/EEG), bevat
naast bepalingen over de instandhouding van in het wild levende vogelsoorten, ook
plichten die op de bescherming van de leefgebieden van in het wild levende vogels zijn
gericht. De meest geschikte habitats voor bijzonder waardevolle soorten en veel voorkomende trekvogels moeten als speciale beschermingszone worden aangewezen. Anders
dan bij de Habitatrichtlijn worden de speciale beschermingszones direct – dus zonder
toetsing van de EU – door de lidstaten aangewezen. De Vogelrichtlijn is in de nationale
regelgeving verwerkt in de Flora- en faunawet.
De aanwijzing van gebieden tot beschermd natuurgebied in het kader van de Vogelrichtlijn of Habitatrichtlijn vindt plaats aan de hand van soortenlijsten van zeldzame of bedreigde plant- en diersoorten. Wanneer in een gebied bepaalde soorten voorkomen, of
een bepaald percentage van de Europese populatie herbergt, dan komt zo’n gebied in
aanmerking voor plaatsing onder de betreffende richtlijn.
Op dit moment valt het plangebied niet binnen een aangewezen Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebied.

3.1.2

Verdrag van Valletta (Malta) (1992)
In 1992 is het Europese Verdrag van Valletta, aangaande de bescherming van het archeologisch erfgoed, ondertekend. Het Verdrag bepaalt onder andere dat archeologische
belangen tijdig worden betrokken bij planvorming van ruimtelijke ontwikkelingen. Bij
grootschalige werken in de bodem moeten archeologen worden geraadpleegd.
Op basis van de indicatieve archeologische waardenkaart (IKAW) is rondom het plangebied een hoge of middelhoge indicatieve waarde toegekend. Het plangebied, te weten de
kern Esch, is op de IKAW niet gekarteerd.
Voorliggend bestemmingsplan is consoliderend van aard. Ontwikkelingen vinden plaats
binnen de huidige bestemming en zijn wat betreft de ruimtelijke consequenties minimaal
te noemen. Ten behoeve van dit bestemmingsplan is dan ook geen archeologisch onderzoek uitgevoerd, tevens is aan de uitvoering ervan geen onderzoeksplicht gekoppeld. Een
uitzondering hierop vormt het project Woonstee (Weiakker). Deze ontwikkeling is direct
bestemd in dit bestemmingsplan. Ten behoeve van deze ontwikkeling is een sleuvenon-

derzoek noodzakelijk. Dit onderzoek zal voor vaststelling van het bestemmingsplan worden uitgevoerd om ook op dit gebied de haalbaarheid van het project aan te tonen.
Voorts zijn op de cultuurhistorische waardenkaart een aantal MIP’s opgenomen binnen de

waardevol aangemerkt en derhalve ook niet beschermd in het onderhavige bestemmingsplan. Aan de gemeentelijke monumenten is wel een beschermingsregime gekoppeld, net als aan het gebied binnen Esch dat is aangeduid met een hoge waarde ten
aanzien van de historische geografie.

3.2
3.2.1

RIJKSBELEID

Nota Ruimte
De Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal hebben respectievelijk 17 mei 2005 en
17 januari 2006 ingestemd met de Nota Ruimte. Met de bekendmaking op 27 februari
2006 is de Nota Ruimte formeel in werking getreden. De Nota Ruimte bevat de visie van
het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en de belangrijkste bijbehorende doelstellingen. De nota bevat, in overeenstemming met het Hoofdlijnenakkoord van
het kabinet, de ruimtelijke bijdrage aan een sterke economie, een veilige en leefbare
samenleving en een aantrekkelijk land. De rijksverantwoordelijkheden en die van anderen zijn helder onderscheiden. Daarbij wordt invulling gegeven aan het motto "decentraal
wat kan, centraal wat moet".
Het hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is om ruimte te scheppen voor de verschillende ruimtevragende functies. Het kabinet richt zich op:
−

versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland;

−

bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland;

−

borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden;

−

borging van veiligheid.

Voor verstedelijking en economische activiteiten gaat het rijk uit van de bundelingstrategie. De steden worden ondersteund in hun functie van economische en culturele motor.
In steden en dorpen wordt het draagvlak voor voorzieningen ondersteund. Infrastructuur
kan worden geconcentreerd en optimaal worden benut. Het rijk voert het bundelingbeleid
niet zelf uit. Dat is een taak van decentrale overheden. Wel speelt het rijk een stimulerende rol. Uitgangspunt is dat in iedere gemeente voldoende ruimte wordt geboden om
te voorzien in de natuurlijke bevolkingsaanwas. Dat geldt ook voor landelijke gebieden,
waar vooral starters en ouderen moeite hebben om aan een geschikte woning te komen,
waardoor de sociale samenhang onder druk komt te staan. Behalve voor de eigen bevolkingsaanwas, moet iedere gemeente ook voldoende ruimte bieden voor de lokaal georienteerde bedrijvigheid.
Bundeling van verstedelijking en economische activiteiten betekent dat nieuwe bebouwing voor deze functies grotendeels geconcentreerd tot stand komt, dat wil zeggen in
bestaand bebouwd gebied, aansluitend op het bestaande bebouwde gebied of in nieuwe

|
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die niet als zodanig zijn opgenomen, worden door de gemeente niet als cultuurhistorisch

|

groot aantal objecten in Esch aangewezen als gemeentelijke monumenten. De objecten
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kern Esch. De gemeentelijke monumentencommissie heeft op basis van de MIP’s een

clusters van bebouwing daarbuiten. De ruimte die in het bestaande stedelijke gebied
aanwezig is, moet door verdichting optimaal worden gebruikt.

3.2.2

Anders omgaan met water, waterbeleid in de 21e eeuw

10
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Het kabinet heeft in december 2000 voor het waterbeleid in de 21e eeuw de volgende
drie uitgangspunten opgesteld:
−

anticiperen in plaats van reageren;

−

niet afwentelen van waterproblemen op het volgende stroomgebied, maar handelen
volgens de drietrapsstrategie van ‘vasthouden-bergen-afvoeren’;

−

meer ruimtelijke maatregelen naast technische ingrepen.

|

Belangrijk onderdeel in het nieuwe waterbeleid is de watertoets. Nieuwe plannen en

SAB•EINDHOVEN

projecten moeten worden getoetst aan de effecten op veiligheid, wateroverlast en verdroging. Ruimte die nu beschikbaar is voor de bescherming tegen overstromingen en
wateroverlast, mag niet sluipenderwijs verloren gaan bij de uitvoering van nieuwe projecten voor infrastructuur, woningbouw, landbouw of bedrijventerreinen.
Verschillende bepalingen in de Wet op de Ruimtelijke Ordening bieden de mogelijkheid
om de gevolgen van projecten voor het watersysteem te toetsen. Deze mogelijkheden
worden echter op dit moment niet ten volle benut. Op verzoek van de Tweede Kamer is
de watertoets wettelijk verankerd in het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro 1985).
Het besluit tot wijziging is op 1 november 2003 in werking getreden en daarmee wordt
het verplicht om een waterparagraaf op te nemen in (onder meer) de toelichting bij een
bestemmingsplan. Het geheel van de waterparagraaf en het proces dat daartoe leidt,
heet de watertoets. De watertoets maakt onderdeel uit van dit bestemmingsplan.

3.2.3

Flora- en Faunawet
Verplichtingen uit EG-richtlijnen moeten worden omgezet in nationaal recht. De soortenbescherming uit de Habitatrichtlijn is verwerkt in de Flora- en faunawet, die op 1 april
2002 in werking is getreden. De Flora- en faunawet heeft een aantal wetten op het gebied van soortenbescherming vervangen. De belangrijkste zijn de Vogelwet, de Jachtwet
en de Wet bedreigde uitheemse diersoorten. Uit de Natuurbeschermingswet is het hoofdstuk soortenbescherming in de Flora- en faunawet opgenomen.
Wat betreft soortenbescherming, is de Flora- en faunawet van toepassing. Hierin wordt
onder andere de bescherming van dier- en plantensoorten geregeld. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden getoetst of er sprake is van negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden. Als hiervan sprake is, moet ontheffing of vrijstelling worden
aangevraagd. Omdat in voorliggend plan geen sprake is van nieuwe ontwikkelingen en
de bestaande open ruimte niet wordt aangetast, kan er geen sprake zijn van negatieve
effecten op eventueel voorkomende soorten. Noodzaak tot een nader ecologisch onderzoek is hier dan ook niet aan de orde. Ook zijn er beredeneerd vanuit flora en fauna geen
beperkingen voor de uitvoering van het bestemmingsplan. Wel dient in het geval van
individuele bouw-, sloop- en kapwerkzaamheden rekening te worden gehouden met de
lokale natuurwaarden.

3.2.4

Besluit Luchtkwaliteit
In de nabijheid van wegen kan sprake zijn van lokale luchtverontreiniging als gevolg van
de uitstoot van verontreinigde stoffen door autoverkeer. Deze luchtverontreiniging kan

van een overschrijding van in het besluit opgenomen grenswaarden voor de luchtkwaliteit.
Het Besluit heeft betrekking op zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden,
zwevende deeltjes en lood. Stikstofdioxide en fijn stof worden als maatgevende stoffen
beschouwd, aangezien dit de stoffen zijn waar het snelst een overschrijding van de
de omgeving.

Onderzoek naar grenswaarden
In het Besluit is aangegeven, dat bij uitoefening van bestuurlijke bevoegdheden die
gevolgen kunnen hebben voor de luchtkwaliteit ten aanzien van een bepaalde luchtverontreinigde stof de betreffende grenswaarden in acht moeten worden genomen. Het gaat
daarbij onder meer om de bevoegdheid aangaande het vaststellen en herzien van een
bestemmingsplan alsmede de goedkeuring ervan door Gedeputeerde Staten. Omdat
grenswaarden bindend zijn, stellen deze beperkingen aan activiteiten waardoor overschrijding van de grenswaarden voor de buitenluchtkwaliteit geldt. De grenswaarden
moeten derhalve worden betrokken bij de planvorming op het gebied van ruimtelijke
ordening en zonodig worden vertaald in ruimtelijk relevante voorschriften.
Onderhavig bestemmingsplan biedt echter niet de mogelijkheid voor nieuwe bouw- en
gebruiksmogelijkheden. Een toets wat betreft luchtkwaliteit heeft dan ook niet plaatsgevonden.

3.3
3.3.1

PROVINCIAAL BELEID

Streekplan “Brabant in balans”, gedeeltelijk herzien
Op 22 februari 2002 is het Streekplan “Brabant in balans” vastgesteld door Provinciale
Staten van Noord-Brabant. In dit streekplan zijn de hoofdlijnen voor het provinciaal ruimtelijk beleid vastgelegd. Op 3 december 2004 is het streekplan vervolgens partieel herzien. De provincie ziet het als haar taak om te werken aan een veelbelovende toekomst
van Brabant als geheel. Economische, ecologische en sociaal-culturele kwaliteiten moeten
met elkaar in balans zijn, zodat het er voor iedereen prettig wonen, werken en recreëren
is. Om die reden dient zuiniger met de beschikbare ruimte te worden omgegaan.
Dit provinciaal ruimtelijk beleid is gebaseerd op vijf leidende principes:
−

meer aandacht voor de onderste lagen (lagenbenadering);

−

zuinig ruimtegebruik;

−

concentratie van verstedelijking;

−

zonering van het buitengebied;

−

grensoverschrijdend denken en handelen.
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grenswaarde plaatsvindt als gevolg van de aanwezigheid van industrie en wegverkeer in
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2005 mag door nieuwe, verkeer genererende ruimtelijke ontwikkelingen geen sprake zijn
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negatieve effecten op de gezondheid hebben. Op basis van het Besluit luchtkwaliteit

De kern Esch, en dus het plangebied, is in het streekplan aangeduid als bestaande bebouwing (“Bebouwing Noord-Brabant (2001)”).
Ten zuiden en oosten van het plangebied zijn de gronden aangemerkt als agrarische
12

hoofdstructuur, ten westen en met name ten noorden van Esch geldt de aanduiding
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‘GHS-landbouw’ en ten westen van Esch is voorts de aanduiding ‘GHS-natuur’ met een
indicatieve robuuste verbinding aanwezig. Rondom Esch is een ecologische verbindingszone gelegen welke de kern in het zuidoosten raakt. Deze zone wordt in het onderhavige

SAB•EINDHOVEN

|

plan beschermd.

Uitsnede streekplankaart

3.4

UITWERKINGSPLAN BOXTEL, HAAREN, SINT MICHIELSGESTEL
Dit plan is een uitwerking van het streekplan en vastgesteld op. 21 december 2004.
Het betreft een landelijke regio, bestaande uit drie gemeenten, die wordt gekenmerkt
door hoge natuur- en landschapswaarden. De regio is onderdeel van het groene hart
(Het Groene Woud) tussen Eindhoven, Tilburg en ’s-Hertogenbosch. Ondanks de vele
natuur- en landschapswaarden zijn er bij bijna elke kern binnen de regio nog zoekgebieden voor eventuele verstedelijking.

Uitsnede plankaart uitwerkingsplan

Ontwikkeling van de kern Esch wordt begrensd door het dal van de Essche Stroom en het
Essche Loopje. Bij Esch zijn bij de meest recente uitbreidingslocaties gedurende lange tijd
onaffe dorpsranden ontstaan, grenzend aan landschappelijk waardevol gebied. Vanuit het
streven naar ruimtelijke kwaliteit, is het gewenst om hier op beperkte schaal woningbouw

meegenomen.
De kern Esch zelf is aangeduid met ‘beheer en intensivering’. Deze aanduiding geldt voor
die delen van het stedelijk gebied waar het beleid nu en in de toekomst gericht is op het
beheer van de bestaande kwaliteiten. Intensivering van het ruimtegebruik en aanpassing
van het stedelijk gebied, waar dat vanwege bestaande ruimtelijke kwaliteiten mogelijk en
verantwoord is, kan nodig zijn. Dit zal niet snel leiden tot een totaal andere structuur of
functie van de wijken.
Daarnaast zijn in het noordoosten en het zuidoosten locaties aangeduid met de aanduiding ‘transformatie afweegbaar’ (zoekgebied verstedelijking). De aanduiding ‘transformatie afweegbaar’ geeft aan dat het transformeren van landelijk gebied naar stedelijk
grondgebruik (wonen, werken, voorzieningen, stedelijk groen, al of niet in combinaties
van meervoudig ruimtegebruik) afweegbaar is, als dat nodig is om in de stedelijke ruimtebehoefte te voorzien. Aanvullende voorwaarden waaraan ruimtelijke plannen binnen
deze gebieden moeten voldoen zijn:
•

de voorgestelde plannen moeten aansluiten bij de bestaande ruimtelijke en stedenbouwkundige structuur van de kern;

•

bij de inrichting van ruimtelijke plannen is rekening gehouden met kwaliteiten en
structuren in het gebied en de omgeving;

•

uitgangspunt bij het ontwikkelen van ruimtelijke plannen is het zorgvuldig omgaan
met de ruimte. Hierbij vormen de vijf leidende principes uit het Streekplan de basis.

Esch ligt voorts tegen een beekdalsysteem ten westen en noorden van de kern. Door dit
beekdalsysteem loopt een waterloop, namelijk De Essche Stroom. De ontwikkeling van
deze gebieden krijgt verder inhoud in het kader van de revitalisering van het landelijk
gebied door de waterschappen of wordt uitgewerkt in het kader van de GHS.
Ten oosten en zuiden van het plangebied ligt tot slot de aanduiding ‘landschapsbeheer’.
Het beleid is hier gericht op het beheer en behoud van de bestaande landschappelijke
verschijningsvorm zoals die is aangegeven op de basisstructuurkaart van Brabant. Het
beleid voor deze gebieden krijgt verder inhoud in het kader van de revitalisering van het
landelijk gebied.

3.5

RECONSTRUCTIEPLAN MEIJERIJ
Het Brabantse buitengebied is de afgelopen decennia sterk veranderd. De verstedelijking
vroeg veel ruimte, de landbouw intensiveerde en er was een toenemende behoefte aan
recreatief-toeristische voorzieningen. Deze ontwikkelingen hebben ook een keerzijde:
kwaliteit van de ruimte, van water, van lucht worden negatief beïnvloed. Reconstructie
beoogt al deze belangen in een proces bij elkaar te brengen zodat er uitvoering gegeven
kan worden aan die projecten die deze maatschappelijke wensen realiseren. In het kader
hiervan zijn reconstructieplannen vastgesteld. De gemeente Haaren, en dus ook Esch,
valt binnen het op 22 april 2005 vastgestelde Reconstructieplan Meijerij.

|
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bestemmingsplan een beheersplan betreft zijn er geen ontwikkelingen op dit gebied

|

den gehouden met de aanwezige landschappelijke waarden. Aangezien het onderhavige
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ter afronding van de dorpsrand toe te staan. Hierbij dient nadrukkelijk rekening te wor-

De kern Esch is op de plankaart Omgevingskwaliteit opgenomen als ‘stedelijk gebied’. In
het meest zuidelijke puntje van de kern Esch, ter hoogte van bedrijventerrein Broxven, is
een ecologische verbindingszone opgenomen. Deze zone loopt vervolgens rond de gehele
kern. De hele west- en noordrand van Esch is aangeduid met ‘zoekgebied REV’. Dit is een
14

zoekgebied voor een robuuste ecologische verbindingszone welke langs de Essche
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Stroom gerealiseerd dient te worden. Net buiten de kern, aan de westzijde, is ter hoogte
van de Essche Stroom de aanduiding ‘ruimte voor beek- en kreekherstel’ opgenomen.
Ook zijn op enkele plekken buiten de kern Esch gebieden aangeduid als bestaand inundatiegebied (waterberging). Tot slot is ten zuiden van de kern nog een gebied aangeduid
als beschermingszone natte natuurparel.
Op basis van het Reconstructieplan is de regio opgedeeld in 21 deelgebieden. Esch is

SAB•EINDHOVEN

|

gesitueerd binnen het deelgebied ‘gebied ten oosten, noorden en westen van Boxtel’. In
dit deelgebied vindt versterking plaats van landschappelijke waarden. Voor Esch wordt
een dorpsontwikkelingsplan opgesteld en uitgevoerd.

3.5.1

Partiële herziening Provinciaal Waterhuishoudingsplan 2 “Verder met water”
(2003-2006)
In dit plan geeft de provincie aan hoe men wil dat het water bijdraagt aan een gezonde
omgeving voor mens, dier en plant. Een omgeving waarin we veilig kunnen wonen en
waar ruimte is voor economische en ecologische ontwikkeling.
Het plan vormt onder meer het uitgangspunt voor het beleid van het waterschap en
integratie van waterhuishoudkundige doelen in het ruimtelijke ordeningsbeleid.
Er zijn vijf kernthema’s die geïntegreerd worden aangepakt:

3.6
3.6.1

1.

Realiseren van een duurzame watervoorziening

2.

Verbetering van waterhuishoudkundige voorwaarden

3.

Verbeteren van de waterkwaliteit

4.

Inrichten van waterlopen in het buitengebied

5.

Omgaan met water in bebouwd gebied

REGIONAAL BELEID

Waterbeheerplan II, ‘Door water gedreven’
Het Waterbeheerplan II is een concretisering van het Provinciaal Waterhuishoudingsplan
II. Voor het gehele beheersgebied van Waterschap De Dommel wordt gestreefd naar de
realisatie van een bepaald basisniveau van de waterhuishoudkundige situatie.
De algemene milieukwaliteit (AMK) vormt het beheersuitgangspunt voor in principe al het
oppervlaktewater en de bijbehorende waterbodem. Daarnaast zijn er specifieke waterkwaliteitsdoelstellingen voor waterhuishoudkundige systemen met de functie waternatuur
en viswater. Daartoe geschikte wateren moeten voldoen aan de wettelijke kwaliteitsdoelstellingen voor zwemwater.

Emmissiebeheersplan fase 1, ‘Koersen op schoon water’
Het Emmissiebeheersplan bevat een gebiedsgerichte strategie die aangeeft op welke
wijze en in hoeverre effectief en efficiënt de waterkwaliteitsdoelstellingen voor de beken
in het beheergebied zullen worden nagestreefd. De verplichtingen voor het emmissiebe-

heer volgen uit belangrijke mate uit de Kaderrichtlijn Water. Hiermee wordt de chemische
en ecologische toestand van een waterlichaam opgehangen aan de referentietoestanden
van het betreffende type oppervlaktewater. De inspanningen die hiermee samenhangen
richten zich vooral op verbetering van de chemische en ecologische toestand van de
15

verontreinigde waterbodem die in het beheersgebied aanwezig is. In de Kempen zijn de
waterbodems verontreinigd met cadmium en zink. Hier is gekozen om in te zetten op een
goed beheer. In het gebied van Beerze en Reusel komen overmatige hoeveelheden nikkel
voor. Dit wordt gezien de oorsprong ervan geaccepteerd. In het gebied van de Leijen
(Nieuwe Ley, Voorste Stroom, Essche Stroom en Zandleij) komen verhoogde concentraties van chroom en plaatselijk zink voor. Deze verontreinigingen worden gesaneerd. Voor
de waterbergingsgebieden geldt dat een toename van inundatiefrequentie mogelijk is
zolang er geen sprake is van een toename van de belasting van het overstromingsgebied
met verontreinigd slib.

Waterbergingsvisie
In de waterbergingsvisie geeft Waterschap De Dommel aan wat er tot 2015 moet gebeuren om de wateroverlast in haar beheersgebied beheersbaar te maken. Hierbij wordt het
principe vasthouden-bergen-afvoeren gehanteerd. Naast het benoemen van voorkeurslocaties voor gestuurde waterberging wordt beekherstel als bijdrage aan meestromende
waterberging beschouwd. Vanuit de vrachtenbenadering volgt dat de totale hoeveelheid
afgezet sediment/slib binnen een watersysteem (op termijn) niet mag toenemen ten
opzichte van de huidige situatie.

Keur oppervlaktewateren
In het plangebied is Waterschap De Dommel de waterbeheerder. Dit betekent dat het
waterschap verantwoordelijk is voor de waterhuishoudkundige verzorging (waterkwaliteit
en waterkwantiteit) binnen het plangebied.
Een van de instrumenten van het waterschap om deze taak uit te oefenen is de Keur. De
Keur kent gebods– en verbodsbepalingen die erop gericht zijn watergangen te beschermen. Zo is het in bepaalde gevallen verboden om zonder vergunning water te lozen of te
onttrekken aan oppervlaktewater. Ook legt de Keur in sommige gevallen aan burgers een
onderhoudsverplichting op. Daarnaast mag men zonder Keurontheffing geen activiteiten
ontplooien of bouwwerken plaatsen die het onderhoud aan watergangen kunnen belemmeren. Dit betekent dat voor bepaalde activiteiten nabij watergangen (vanaf 4 meter uit
de insteek) of met mogelijke invloed op watergangen een ontheffing bij Waterschap De
Dommel moet worden aangevraagd.
Het onderhavige bestemmingsplan heeft tot doel de bestaande situatie (meerdere vigerende bestemmingsplannen) samen te voegen in één bestemmingsplan. Dit betekent dat
vooralsnog geen veranderingen zijn gepland binnen de bestemmingsplangrenzen die van
invloed zijn op de waterhuishouding.

|

Het waterbodembeheerplan geeft weer hoe Waterschap De Dommel om wil gaan met de
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zogenaamde prioritaire beken.

3.7

STRUCTUURVISIEPLUS GEMEENTE HAAREN
De historische routes vormen de basis voor de stedenbouwkundige structuur van de kern
met als centrum het plein gelegen op de kruising van de wegen.
Achter de woningen in de hoek van de Spankerstraat en de Postelstraat zou beperkte
woningbouw mogelijk kunnen zijn, om de entree van Esch hier te versterken. Het overige
gebied tot aan de Essche Stroom dient open te blijven. Deze ruimte behoort tot het
beekdal van de Essche Stroom en zou bijvoorbeeld een landschapspark kunnen worden,
om zo de relatie met het landelijk gebied te versterken en het karakter van de Essche
Stroom te bewaken. Ook aan de oostzijde wordt de kernrand gekenmerkt door een vrij
zacht karakter. De wanden langs de Dorpsstraat zijn redelijk dicht bebouwd, maar bieden
voldoende doorkijkjes naar het landelijk gebied. Het gebied tussen de Reigerskant,
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Dorpsstraat en Het Nieuwland biedt mogelijkheden voor nieuwbouw, waarbij de Reigerskant, als kerkepad, als uiterste grens gezien kan worden. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met het karakter van een kerkepad en dient er een zachte overgang
gerealiseerd te worden naar het landelijk gebied.
Aan de zuidzijde daarentegen is sprake van harde kernranden. De nieuwbouw langs De
Venakker vormt op dit moment een harde rand; de bebouwingswand is dicht en biedt
amper zicht op het landelijk gebied. De kwaliteit van deze kernrand is op dit moment
echter laag te noemen. Het afbouwen van de wijk “de Venakkers” biedt mogelijkheden
om een zachtere en transparantere kernrand te ontwikkelen, waarbij zichtlijnen naar het
landschap een belangrijk ontwerpcriterium moeten zijn. Door deze afronding wordt de
kwaliteit van de kernrand verbeterd en wordt de belevingswaarde sterk verhoogd. Verder
ligt aan de zuidzijde van de kern een kleinschalig bedrijventerrein, het Broxven. Het
bedrijventerrein wijkt qua schaal en vorm sterk af van de overige bebouwing en vormt
een harde grens van de kern Esch. Door meer representatieve bebouwing te ontwikkelen
langs de Leunisdijk kan de entree van Esch bij dit bedrijventerrein worden verbeterd.
Een ontwikkeling in Esch die in de StructuurvisiePlus is opgenomen betreft de benutting
van de locatie Venakkers in de periode 2005-2010 voor woningbouw. De gefaseerde
ontwikkeling heeft tot gevolg dat de eerste drie fases reeds gerealiseerd zijn. Voor zover
de ontwikkeling reeds gerealiseerd is, is deze ook positief bestemd in dit bestemmingsplan. Aan de ontwikkeling van fase vier wordt in de StructuurvisiePlus een hoge prioriteit
toegekend. In deze fase zullen circa 22 woningen gerealiseerd worden. In de periode na
2010 zal worden bezien of de locatie Reigerstraat zal worden benut. Bij deze ontwikkelingen wordt het uitgangspunt bouwen voor ‘migratiesaldo-0’ in acht genomen.
Ten aanzien van het bedrijventerrein Broxven wordt opgemerkt dat de kwaliteit van het
bedrijventerrein te wensen overlaat. Dit heeft met name te maken met het feit dat de
ontsluiting van het bedrijventerrein plaatsvindt via de kern.
Daarnaast wordt het belang van het instandhouden van een minimaal voorzieningenniveau ten behoeve van de leefbaarheid van de kern onderkend. In Esch blijven zowel
detailhandel in dagelijkse als niet-dagelijkse goederen achter op kernen als Helvoirt en
Haaren. Een kleine supermarkt in Esch zorgt voor de basisvoorzieningen.

GROENBELEIDSPLAN HAAREN
“Haaren, een moderne gemeente in een groene omgeving”
De gemeente Haaren profileert zich door de bovenstaande slogan nadrukkelijk als groene

geeft een beleving van natuur, groei en seizoenen, het verbindt de kernen met het omliggende landschap en herbergt gebruiksfuncties zoals wandelen, spelen, uitzicht geven
of afschermen van ongewenste beelden. Tegelijkertijd staan grote delen van het openbaar groen onder druk: ze worden volgebouwd, plekken zijn sociaal onveilig, bomen
komen in de knel en/of worden gekapt en groenstroken worden uitgegeven.

|

De uit de landschapsstructuur volgende uitgangspunten voor het Groenbeleidsplan zijn

|

van de dagelijkse leefomgeving. Het zorgt voor een aangename en dorpse sfeer, het
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gemeente. Het groen in de kernen van de gemeente bepaalt in hoge mate de kwaliteit

het versterken van de landschappelijke kenmerken per dorp.
Esch is omsloten door het beekdal van de Essche Stroom en een laagte met een oudere
beekloop, formele patronen en beplanting, verbonden met nabijgelegen landgoederen
ten zuiden en oosten van het dorp.

stedenbouwkundige structuur
De huidige opbouw van het dorp is gegroeid op basis van het landschap, andere ontwikkelingen zoals de aanleg van wegen en veranderende planologische inzichten. Elk onderdeel van de stedenbouwkundige structuur (bijvoorbeeld centrum, villawijk of naoorlogse
woonwijk) heeft een eigen identiteit en kwaliteit, maar kent ook specifieke problemen in
de groenstructuur. De groenstructuur dient derhalve de stedenbouwkundige structuur te
versterken om de dorpsidentiteit te vergroten en moet tegelijkertijd, waar mogelijk,
structurele problemen in de stedenbouwkundige opzet mee helpen oplossen, door bijvoorbeeld onduidelijke hoofdwegen en dorpscentra te versterken met een stevige of
onderscheidende boomstructuur.
De historische kenmerken en actuele karakteristieken van de dorpsontwikkelingen hebben geleid tot onderstaande stedenbouwkundige kenmerken van Esch. Deze bepalen
mede de uitgangspunten voor de groenstructuur en zullen waar gewenst of mogelijk
worden ondersteund door de opbouw van het openbaar groen.
Esch is een esdorp bestaande uit enkele oudere straten welke samenkomen rond het
marktplein. Er is sprake van karakteristiek centrum met leilindes en historische bewoning.
De jongere wijken rond het centrum zijn veelal naar binnen gekeerd.

wegenstructuur
Naast het verschaffen van identiteit kan het groen verkeerskundige structuren ondersteunen en het verkeer begeleiden. De schaal en maat van het groen, en in het bijzonder
de boombeplanting, dienen daarom te worden afgestemd op de (gewenste) verkeersintensiteit en snelheid. In het Groenbeleidsplan worden doorgaande wegen welke een
ontsluitingsfunctie voor de kernen hebben indien mogelijk beplant met doorgaande bomenrijen van bomen van de 1e orde aan elke kant van de weg. Hierdoor ontstaat een
strakke geleiding van het verkeer, een visuele versmalling van het profiel (wat hardrijden
tegengaat) en wordt op veel locaties de veiligheid van het fietspad vergroot doordat de
bomenrij als scheiding optreedt. Daarnaast wordt de oriëntatie binnen de kern vergroot.
Langs veel doorgaande wegen is dit streven moeilijk realiseerbaar vanwege de beperkte
beschikbare ruimte. Naast ontsluitingswegen kunnen ook wijkontsluitingswegen en door-
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gaande routes voor fietsers en wandelaars worden begeleid en geaccentueerd door
beplanting.
Bij de belangrijkste wegen van en naar de kernen kunnen de entrees uitnodigend zijn in
18

de vorm van mooie lovergangen en aansluitingen tussen dorp en landschap of andere
naamste van deze entrees op kaart gezet.
Voor Esch zijn de hoofdwegen de Haarenseweg, de Dorpsstraat/Runsdijk en de Leunisdijk. Deze wegen worden als dorpsentrees aangemerkt.

3.9

WELSTANDSBELEID
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vormen van ‘groene’ poorten. Op basis van de analyses en wegfuncties zijn de voor-

Welstandszorg als middel tot sturing van de ruimtelijke kwaliteit wordt onontbeerlijk
geacht. Om die reden heeft de gemeente Haaren in juni 2004 een welstandsnota vastgesteld.
De welstandsnota bevat de basisvoorwaarden, waaraan bouwaanvragen op welstandsaspecten getoetst zullen worden. Het legt voor een bepaald gebied, bijvoorbeeld een
dorpskern, een beoordelingskader vast. Dit is opgesteld vanuit een visie op de toekomst
van het gebied en vanuit een beeld van aanwezige waarden. Er zijn criteria benoemd die
ertoe moeten bijdragen dat de toekomstige bebouwing past in de omgeving. Afhankelijk
van de waarde van het gebied kan het kader meer of minder streng zijn. In bijvoorbeeld
een historisch dorpscentrum zal de prioriteit van welstand anders liggen dan op een
regulier bedrijventerrein.

Niveaus van welstand
De welstandscommissie handelt bij haar toets conform de inhoud van een aantal toetsingscriteria. De gemeente houdt bij de toets rekening met de verschillen in de niveaus
van welstand. De criteria voor de welstandstoets geven aanknopingspunten voor het
ontwerp, en de niveaus van welstand geven een indicatie voor de mate van ontwerpvrijheid. De niveaus van welstand bepalen in hoofdlijnen de mate van gedetailleerdheid van
de gebiedsgerichte criteria. De gemeente Haaren onderscheidt drie niveaus van welstandstoezicht:
•

Hoog (niveau 1);

•

Normaal (niveau 2);

•

Laag (niveau 3).

Relatie welstandsbeleid en bestemmingsplan
De criteria worden onder andere geformuleerd vanuit een visie op het gebied en vanuit
een beeld van de aanwezige waarden. Aspecten die aan de orde komen betreffen zowel
niet-ruimtelijk relevante aspecten (kleur en materiaalgebruik) als ruimtelijk relevante
aspecten (hoogte, omvang en situering van de gebouwen). Er is dus een nauwe relatie
met het bestemmingsplan. Voor niet-ruimtelijk relevante aspecten is een vertaling in het
bestemmingsplan niet mogelijk. Welstand kan kwalitatieve eisen, bijvoorbeeld het materiaalgebruik ten opzichte van de naastgelegen woning, aan een gebouw stellen terwijl het
bestemmingsplan alleen kwantitatieve (ruimtelijk relevante) eisen stelt, bijvoorbeeld
maximale nok- en goothoogte. Het welstandsbeleid en bestemmingsplan liggen dus in
elkaars verlengde en vullen elkaar, waar mogelijk, aan. Een bouwaanvraag wordt zowel
getoetst aan redelijke eisen van welstand als aan de bouwvoorschriften zoals opgenomen

in onderhavig bestemmingsplan. Wanneer sprake is van een verschil tussen de inhoud
van een bestemmingsplan en de welstandsnota, blijft bij toetsing van een bouwaanvraag
de welstandsnota op dat specifieke punt buiten toepassing, voor die zaken die het bestemmingsplan regelt, zoals situering of bouwhoogte. Het bestemmingsplan heeft hier
19

geen nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen. De bouwmogelijkheden blijven in
beginsel beperkt tot de vigerende bouwmogelijkheden, geactualiseerd naar de huidige
beleidslijnen.
Aan een aantal (welstandsgevoelige) gebieden heeft de gemeente Haaren een hoog
niveau van welstand toegekend om een zekere ‘beeldconservering’ van deze gebieden te
waarborgen. Essentieel is dat daarbij het huidige beeld niet verloren mag gaan, ook niet
door kleinere bouwopgaven. Esch is één van de welstandsgevoelige gebieden, waardoor
het dorpscentrum van Esch welstandsniveau 1 toegewezen heeft gekregen. De historische ruimtelijk-stedenbouwkundige opzet en historische bouwkunst en architectuur is in
Esch goed bewaard gebleven.

Reclame-uitingen
In de welstandsnota van de gemeente Haaren is specifiek beleid opgenomen ten behoeve van reclame-uitingen.
Reclame is een publieke aanprijzing van een bedrijf, een product of een dienst. Reclames
vragen vanuit hun doelstelling aandacht en vormen hiermee een belangrijk en beeldbepalend element van de openbare ruimte. Om die reden is ervoor gekozen om een aantal
aspecten uit de welstandsnota ten aanzien van reclame-uitingen tevens te regelen in het
bestemmingsplan.
In gebieden met commerciële functies zijn reclames op zijn plaats en kunnen de reclameuitingen de visuele aantrekkingskracht van de omgeving positief, maar ook negatief te
beïnvloeden. Blijft de zorg voor een goede inpassing van een reclame in zijn omgeving
achterwege dan wordt de reclame ervaren als een verstoring van de visuele kwaliteit van
de omgeving.
In het algemeen geldt dat reclametekens alleen aanvaardbaar zijn indien zij een directe
relatie hebben met de gekozen situering, de afmetingen en kleuren afgestemd zijn op het
karakter van de directe omgeving en zij niet groter zijn dan voor een goede leesbaarheid
voor die situering noodzakelijk is.

|

Onderhavig bestemmingsplan “Kom Esch” betreft een beheersplan, waarbij in beginsel
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formeel juridisch ‘het laatste woord’.

4

4.1

BEDRIJVIGHEID
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MILIEUASPECTEN
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Er is onderzoek gedaan naar (mogelijke) hinder van aanwezige bedrijven in en rond het
plangebied. Voor de bedrijven is onderzocht in hoeverre deze het gebied beïnvloeden.
In het plangebied zijn 3 verspreid liggende bedrijven aanwezig te weten twee garagebedrijven en een agrarisch-technisch hulpbedrijf. Daarnaast is binnen de kern een klein
bedrijventerrein gesitueerd; Het Broxven. Op dit bedrijventerrein zijn bedrijven in de
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categorie 1,2 en 3 gevestigd.
In de nabijheid van het plangebied zijn geen bedrijven aanwezig die invloed hebben op
het plangebied.
Naast de mogelijkheid om nog één extra bedrijf op het Broxven te vestigen, is de toevoeging van extra bedrijven niet toegestaan in het plangebied. Ten tijde van het opstellen van dit bestemmingsplan is er ook geen sprake van procedures ten behoeve van de
vestiging van nieuwe bedrijven in of in de nabijheid van het plangebied.

4.2

GELUID

Algemeen
In de Wet geluidhinder (Wgh) is bepaald dat voor locaties in het bestemmingsplan waar
woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen kunnen worden gerealiseerd, de
geluidbelasting wordt onderzocht binnen de zones behorende bij verkeerswegen, spoorwegen en industrieterreinen. Het bestemmingsplan “Kom Esch” is een beheersplan.

Bedrijven
Voor inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer gelden de geluidsvoorschriften,
verbonden aan de milieuvergunning of de algemene maatregel van bestuur ingevolge
artikel 8.4 Wet milieubeheer. In deze voorschriften worden maxima gesteld aan de geluidsniveaus die een inrichting mag veroorzaken, gemeten ter plaatse van de gevel van
woningen van derden.
In het plangebied bevinden zich geen bedrijven die geluidshinder in de omgeving veroorzaken.

Wegverkeerslawaai
Ingevolge art. 74 van de Wet geluidhinder zijn in principe alle wegen gezoneerd. Dit wil
zeggen, dat voor de bij de wegen behorende zones, akoestisch onderzoek moet worden
verricht. Als een geluidszone geheel of gedeeltelijk binnen het plangebied ligt, dan moet
bij de voorbereiding van een bestemmingsplan akoestisch onderzoek worden verricht
naar de geluidsbelasting op nieuwe woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen
binnen die geluidszone. Dit heeft echter slechts betrekking op nieuwe ontwikkelingen die
binnen 10 jaar worden voorzien. Voorts is uitgangspunt van de Wgh dat er met betrekking tot de realisering van nieuwe geluidsgevoelige bebouwing geen met de Wet geluidhinder strijdige situaties ontstaan.

In onderhavig bestemmingsplan wordt geen nieuwe geluidsgevoelige bebouwing mogelijk
gemaakt. Er is derhalve geen akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting
ten gevolge van wegverkeer. Bovendien is bij besluit d.d. 27 juli 2004 de hele wegenstructuur van Esch aangewezen als 30 km/h-zone, waardoor akoestisch onderzoek in het
21

De provincie Noord-Brabant gaat uit van het principe dat de bodem geschikt dient te zijn
voor de beoogde functie. De gewenste functie bepaalt als het ware de gewenste bodemkwaliteit.
Dit bestemmingsplan is een beheersplan. Daarom is in het kader van het opstellen van
dit bestemmingsplan geen milieukundig bodemonderzoek nodig. Bij eventuele bebouwingsuitbreidingen, welke binnen de beheerskaders van dit bestemmingsplan mogelijk
zijn, wordt in het kader van de bouwvergunningverlening zorg gedragen voor een goede
bodemkwaliteit.

4.4
4.4.1

EXTERNE VEILIGHEID

Plaatsgebonden risico en groepsrisico
Transport gevaarlijke stoffen
Het transport van gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee. Bij een ongeval bestaat de mogelijkheid dat gevaarlijke lading kan vrijkomen. Het risico voor omwonenden
wordt gevat onder het begrip externe veiligheid. Dit risico wordt onderverdeeld in plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR).
Bij Esch is geen transportroute voor gevaarlijke stoffen aanwezig.

4.4.2

Besluit externe veiligheid inrichtingen
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi) is op 27 oktober 2004 in werking
getreden, inclusief de bijbehorende Regeling externe veiligheid inrichtingen. Het Bevi
bevat normen voor het risico rondom inrichtingen die gevaar voor de omgeving met zich
meebrengen.
In of nabij het plangebied zijn geen BEVI-bedrijven aanwezig.

4.4.3

Risicoveroorzakende inrichtingen
In (de omgeving) van het plangebied zijn geen bedrijven gevestigd die onder Besluit
risicozware ongevallen in het kader van de Wet milieubeheer vallen. Ook kent het plangebied of de omgeving geen bedrijven waar sprake is van grootschalige opslag gevaarlijke stoffen (CPR 15.2 en 15.3). Het aspect externe veiligheid speelt geen rol bij de verwerkelijking van het onderhavige bestemmingsplan.
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kader van de Wet Geluidhinder niet verplicht wordt gesteld.

5

5.1

BEHEER
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ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt.
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Het bestemmingsplan “Kom Esch” is een beheersplan. Dat wil zeggen dat de bestaande
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PLANUITGANGSPUNTEN

ruimtelijke situatie wordt bestemd en van een actuele bestemmingsregeling wordt voorzien. Binnen de bestemmingen zijn reële mogelijkheden voor het oprichten, vervangen en
uitbreiden van bebouwing en voor het in beperkte mate veranderen van het gebruik van
grond en bebouwing gegeven. In alle gevallen gaat het daarbij om veranderingen in
bebouwing en gebruik die samenhangen met de bestaande functie en daarom passen
binnen een beheersgerichte bestemming. In het bestemmingsplan worden geen nieuwe

5.2

RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN
In het bestemmingsplan worden, zoals hierboven reeds aangegeven, in principe geen
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Om die reden zijn ten behoeve van
dit bestemmingsplan ook geen haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd.
Het meenemen van ontwikkelingen in de actualiseringsslag zal een aanzienlijke vertraging van de actualisering tot gevolg hebben. Dit wordt niet wenselijk geacht. Een uitzondering wordt gemaakt voor projecten die met prioriteit zijn vermeld in de StructuurvisiePlus en waarvan realisatie binnen de planperiode wordt verwacht. Deze projecten worden
direct in het bestemmingsplan opgenomen, mits de ruimtelijke onderbouwing zijn goedgekeurd en de haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd zijn.

De Woonstee (Weiakker)
Dit project betreft de herontwikkeling van het gebied Weiakker en omgeving. Het gaat
hierbij om de realisering van een aantal zorgwoningen ter plaatse van de Weiakker in het
centrum van de kern Esch (achter woonzorgcentrum “Sint Jozef”). Tevens zal de bestaande begraafplaats worden uitgebreid, hiervoor zal de Dahliatuin gebruikt worden.
Op de locatie zijn momenteel vier aanleunwoningen en een vrijstaande woning gesitueerd; deze zullen worden gesloopt. Het perceel Weiakker 7 maakt onderdeel uit van het
plangebied.
Het is de bedoeling dat de nieuwe zorgwoningen bewoond gaan worden door de huidige
bewoners van het woonzorgcentrum “Sint Jozef” en de te slopen aanleunwoningen. De
vrijgekomen plekken in het woonzorgcentrum zullen gebruikt gaan worden als verpleegplaatsen. Het woonzorgcentrum zal gedeeltelijk worden omgebouwd tot een 24uursverpleging.
Ten behoeve van deze ontwikkeling zijn alle noodzakelijke haalbaarheidsonderzoeken
uitgevoerd. Tevens is een planschadeovereenkomst en een exploitatieovereenkomst
gesloten. Ter onderbouwing van dit project is de ruimtelijke onderbouwing met daarin
verwerkt de haalbaarheidsonderzoeken als bijlage bij dit bestemmingsplan gevoegd en
maakt hiervan onderdeel uit.

6

ALGEMEEN
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Het bestemmingsplan "Kom Esch" bestaat uit een plankaart, voorschriften en een toelichting. De plankaart en de voorschriften tezamen vormen het juridisch bindende deel van
het plan. Kaart en voorschriften dienen te allen tijde in onderlinge samenhang te worden
bezien en toegepast. Het betreft hier een beheersplan.

PLANKAART
Op de plankaart met tekeningnummer 12028 hebben alle gronden binnen het plangebied
een bestemming gekregen. Binnen een bestemming kunnen nadere aanduidingen zijn
aangegeven. Deze aanduidingen hebben slechts juridische betekenis indien, en voor
zover, deze in de voorschriften daaraan wordt gegeven. Soms heeft een aanduiding
juridisch gezien geen enkele betekenis en is uitsluitend op de plankaart aangegeven ten
behoeve van de leesbaarheid van die kaart (bijvoorbeeld topografische gegevens).

6.3

VOORSCHRIFTEN
De planvoorschriften zijn ondergebracht in een viertal hoofdstukken:
•

hoofdstuk 1 (algemene bepalingen), met daarin een aantal voorschriften die van
belang zijn voor de toepassing en interpretatie van de voorschriften in de overige
hoofdstukken en de wijze van meten;

•

hoofdstuk 2 (bestemmingsbepalingen), met daarin per bestemming onder meer
bestemmingsvoorschriften, bouwvoorschriften en vrijstellingsbevoegdheden;

•

hoofdstuk 3 (algemene bepalingen), met daarin algemene vrijstellings- wijzigings- en
gebruiksbepalingen een procedurebepaling en een aantal min of meer standaard
voorschriften;

•

hoofdstuk 4 (overgangs- en slotbepalingen), met daarin de overgangsbepalingen,
een strafbepaling en de slotbepaling.

6.3.1

Bestemmingen
De voorschriften in verband met de bestemmingen kennen allen een min of meer gelijke
opbouw en bestaan in ieder geval uit bestemmingsvoorschriften en bouwvoorschriften.
Voor enkele bestemmingen zijn daarbij bijzondere gebruiksvoorschriften opgenomen
en/of een vrijstellingsbevoegdheid.
De bestemmingsvoorschriften betreffen de centrale bepaling van elke bestemming. Het
betreft een omschrijving waarin limitatief de functies worden genoemd, die binnen de
bestemming zijn toegestaan. In een aantal gevallen is een specificering opgenomen van
de toegestane functie, welke correspondeert met aanduidingen op de plankaart.
De bouwvoorschriften zijn direct gerelateerd aan de bestemmingsvoorschriften. Ook het
gebruik van grond en bebouwing is gekoppeld aan de bestemmingsvoorschriften. In de
bouwvoorschriften staan uitsluitend bepalingen die betrekking hebben op het bouwen.
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6.1

WIJZE VAN BESTEMMEN

Bouwvoorschriften zijn dan ook alleen van toepassing bij de toetsing van aanvragen om
bouwvergunning.
De vrijstellingsbevoegdheden zijn gebaseerd op artikel 15 WRO en geven burgemeester
24

en wethouders de bevoegdheid om onder voorwaarden vrijstelling te verlenen van een
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specifiek voorschrift.
In de bijzondere gebruiksvoorschriften wordt uitdrukkelijk bepaald welke gebruiksactiviteiten in elk geval onder het algemene gebruiksverbod in artikel 22 (algemene gebruiksbepalingen) vallen. Bijzondere gebruiksvoorschriften vormen derhalve een nadere concretisering van artikel 22 en een inperking van de bestemmingsvoorschriften.

6.3.1.1

Bedrijven
Deze bestemming is toegekend aan bestaande bedrijven, niet zijnde horeca of detailhandelsbedrijven (met uitzondering van de gronden waar de aanduiding ‘detailhandel’ is
opgenomen) dan wel bedrijven of instellingen op het gebied van zakelijke of maatschappelijke dienstverlening, gelegen binnen het plangebied. Tevens is deze bestemming
toegekend aan alle nutsvoorzieningen binnen het plangebied. Gezien de ligging van de
bedrijvigheid verspreid over de kern of gesitueerd op het bedrijventerrein binnen de kern
is de vestiging van bedrijvigheid beperkt tot de vestiging van bedrijvigheid in de milieucategorieën 1 en 2. Op die manier wordt voorkomen dat bedrijvigheid in de kern wordt
gevestigd welke qua aard en uitstraling niet binnen de kern zou passen. De aanwezige
bebouwing is om dezelfde reden in bouwvlakken opgenomen en is er een maximaal
bebouwingspercentage opgenomen. Daar waar reeds bedrijfswoningen aanwezig zijn,
zijn deze binnen de bestemming positief bestemd. Tevens is de mogelijkheid om bedrijfswoningen op te richten op twee locaties op bedrijventerrein Broxven overgenomen
conform het nu vigerende bestemmingsplan.
In het plangebied komen de volgende aanduidingen voor:
•

Opslagdoeleinden;

•

Nutsvoorziening;

•

Detailhandel.

Deze aanduidingen zijn opgenomen om te voorkomen dat op de betreffende gronden een
andere functie kan worden gevestigd dan opslagdoeleinden en nutsvoorzieningen.
Binnen de bestemming Bedrijf zijn hoofdgebouwen, bijgebouwen en bouwwerken, geen
gebouw zijnde toegestaan. Gebouwen (zowel hoofdgebouwen als bijgebouwen) zijn
uitsluitend binnen het op de plankaart aangegeven bouwvlak toegestaan. Ook de toegestane goot- en bouwhoogte en het bebouwingspercentage is op de plankaart aangegeven.
In dit artikel is een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van de vestiging
van een bedrijf anders dan is toegestaan middels de op de plankaart opgenomen aanduiding. Daarnaast is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het toestaan van een
bedrijf dat is opgenomen in categorie 3a van de Staat van Bedrijfsactiviteiten dan wel
een bedrijf dat wat betreft de aard en de omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt gelijk kan worden gesteld met een bedrijf genoemd in categorie 3a.
Middels deze bestemming is tevens het in het plangebied aanwezige bedrijventerrein
bestemd. Op het bedrijventerrein zijn bedrijven aanwezig in de categorie 1, 2 en 3. Daar

waar reeds een bedrijfswoning aanwezig is, is deze positief bestemd. Op drie locaties
bestaat op basis van het vigerende bestemmingsplan nog de mogelijkheid om een bedrijfswoning op te richten. Deze mogelijkheden zijn in dit bestemmingsplan overgenomen.

gingsbevoegdheid opgenomen op basis waarvan een bedrijf toegestaan kan worden dat
is opgenomen in de naasthogere categorie van de Staat van Bedrijfsactiviteiten dan ter
plaatse is toegestaan, dan wel een bedrijf dat wat betreft de aard en de omvang van de
milieuhinder die het veroorzaakt gelijk gesteld kan worden met een bedrijf van die naasthogere categorie.

6.3.1.2

Detailhandel
De op de plankaart voor Detailhandel aangewezen gronden zijn bestemd voor detailhandel. Bedrijfswoningen zijn niet toegestaan. Wel is toegestaan wonen op de verdieping
daar waar op de plankaart de aanduiding wonen op de verdieping is opgenomen.
Op de plankaart zijn bouwvlakken aangegeven, waarbinnen alle gebouwen (hoofd- en
bijgebouwen) moeten worden gesitueerd. Per bouwvlak is de maximale toegestane gooten bouwhoogte van hoofdgebouwen aangegeven en is eventueel een bebouwingspercentage voorgeschreven.

6.3.1.3

Groen
De bestemming Groen is overeenkomstig het huidige gebruik gelegd op verschillende
plantsoenen, groenstroken en overige aanplanten binnen het plangebied, die kunnen
worden aangemerkt als structureel groen.
Gebouwen zijn binnen deze bestemming niet toegestaan.

6.3.1.4

Horeca
Binnen de bestemming Horeca is uitsluitend lichte horeca toegestaan. Bedrijfswoningen
zijn slechts daar toegestaan waar op de plankaart de aanduiding ‘bedrijfswoning toegestaan’ is opgenomen. Alle bouwwerken dienen binnen de op de plankaart opgenomen
bouwvlakken te worden opgericht. Goot- en bouwhoogte zijn, net als het bebouwingspercentage op de plankaart opgenomen.

6.3.1.5

Kantoor
De op de plankaart voor Kantoor aangewezen gronden zijn bestemd voor kantoren, met
bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven. Daar waar op de plankaart de aanduiding ‘bedrijfswoning’ is opgenomen is een bedrijfswoning toegestaan.
Gebouwen dienen binnen het op de plankaart opgenomen bouwvlak te worden opgenomen. Hierbij mag het gehele bouwvlak bebouwd worden. Goot- en bouwhoogte zijn op
de plankaart opgenomen.
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worden gesteld met een bedrijf genoemd in de betreffende categorie. Voorts is en wijzi-
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bedrijf mits, de aard en de omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt gelijk kan
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6.3.1.6

Maatschappelijk
De op de plankaart voor Maatschappelijk aangewezen gronden zijn bestemd voor maatschappelijke voorzieningen, met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, water en voorzienin-
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Gebouwen dienen binnen het op de plankaart opgenomen bouwvlak te worden opgenomen. Goot- en bouwhoogte zijn, net als een bebouwingspercentage op de plankaart
opgenomen.

6.3.1.7
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Recreatie
De op de plankaart voor Recreatie aangewezen gronden hebben tevens de aanduiding
speelvoorziening (sp). Op deze gronden mogen alleen speelvoorzieningen en overige
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gen voor de waterhuishouding, tuinen en erven. Bedrijfswoningen zijn niet toegestaan.

bouwwerken, geen gebouwen zijnde gebouwd worden.

6.3.1.8

Tuin
De op de plankaart voor Tuin aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen,
met bijbehorende gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
In de voorschriften is een erkerregeling opgenomen en daarnaast een vrijstellingsbevoegdheid ten behoeve van het oprichten van een overkapping.

6.3.1.9

Verkeer
De op de plankaart voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor wegen en
straten, wandel- en fietspaden met een functie voornamelijk gericht op de afwikkeling
van het doorgaande verkeer, parkeer-, groen- en speelvoorzieningen, waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen met bijbehorende gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

6.3.1.10

Wonen
De op de plankaart voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor woningen ter
plaatse van de aanduidingen:
v

vrijstaande woningen;

d

dubbele woningen;

r

rijwoningen;

g

gestapelde woningen;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tuinen en erven en
daarnaast aan huis gebonden beroepen.
Het aantal woningen binnen de bestemming mag niet meer bedragen dan het aantal, ten
tijde van de tervisielegging van het ontwerp van het plan, aanwezige woningen, met dien
verstande dat voor zover op gronden ten tijde van de tervisielegging van dit plan nog
geen woningen aanwezig zijn, het op de plankaart aangegeven maximaal aantal woningen als maximum geldt.
Op de plankaart zijn bouwvlakken aangegeven, waarbinnen de hoofdgebouwen moeten
worden gesitueerd. Hoofdregel is dat het hoofdgebouw het volledige bouwvlak mag
beslaan. Om stedenbouwkundig ongewenste situaties te voorkomen, zijn in de voorschriften wel enkele nuanceringen aangebracht.

Bijgebouwen zijn zowel binnen als buiten het bouwvlak toegestaan. Bepaald is dat maximaal 50% van de gronden buiten het bouwvlak bebouwd mogen worden met bijgebouwen. Het aantal toegestane m² aan bijgebouwen is gekoppeld aan de grote van het
bouwperceel.

bouw - 2 m zijn, waarbij geldt dat de bouwhoogte in ieder geval 3 m mag bedragen en
maximaal 5,5 m.
Vervolgens zijn middels vrijstelling aan huis gebonden bedrijven mogelijk gemaakt. Daarbij wordt uitdrukkelijk als voorwaarde gesteld dat de woonfunctie als overwegende functie gehandhaafd dient te blijven. Ook is een vrijstelling opgenomen voor het gebruik van
een (vrijstaand) bijgebouw als afhankelijke woonruimte. Tenslotte is het onder voorwaarden ook mogelijk om middels een vrijstelling ruimten te gebruiken voor een “bed
and breakfast”.

6.3.1.11

Woonwagens
De op de plankaart voor Woonwagens aangewezen gronden, zijn bestemd voor maximaal
3 woonwagens, sanitaire voorzieningen en aan- en uitbouwen en bijgebouwen, en daarnaast voor de daarbij behorende voorzieningen, waaronder nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, ontsluitingswegen en –paden en groenvoorzieningen.
De goot- en bouwhoogte zijn op de plankaart aangegeven. De standplaatsen mogen met
maximaal 60% bebouwd worden. Gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde mogen binnen de standplaatsen opgericht worden.
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van 3,25 m. De maximale bouwhoogte mag maximaal de bouwhoogte van het hoofdge-
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aangegeven op de plankaart. Voor de bijgebouwen geldt altijd een maximale goothoogte
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Per bouwvlak is de maximale toegestane goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen
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7

7.1

INSPRAAK

7.1.1

Inleiding
Het door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haaren opgestelde voorontwerpbestemmingsplan “Kom Esch” heeft overeenkomstig het bepaalde in de Inspraakverordening Haaren 2003 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Het voorontwerpplan
geeft een aan de eisen des tijds aangepaste bouw- en gebruiksregeling voor de komende
tien jaar voor de totale bebouwde kom van het dorp Esch. Met dit bestemmingsplan
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DE PROCEDURE

zullen alle op dit moment nog geldende bestemmingsplannen voor de gehele bebouwde
kom van Esch komen te vervallen.
Gedurende de periode van 3 september t/m 15 oktober 2007 hebben alle ingezetenen
van de gemeente Haaren en belanghebbenden de gelegenheid gekregen hun inspraakreacties met betrekking tot dit voorontwerp mondeling dan wel schriftelijk kenbaar te maken.
Deze notitie is het verplichte eindverslag van de inspraak van het voorontwerpbestemmingsplan. In het eindverslag wordt een weergave gegeven van de gevolgde procedure,
de ingebrachte zienswijzen en de reactie op de zienswijzen.
Tijdens de inspraakprocedure is op 25 september 2007 een inspraakavond gehouden.
Tijdens deze avond werden de plannen toegelicht en was het voor een ieder mogelijk
vragen te stellen en mondeling in te spreken op het voorontwerpbestemmingsplan. Een
schriftelijk verslag hiervan is terug te vinden in hoofdstuk 7.1.2.A van dit eindverslag.
In hoofdstuk 7.1.2.B van het eindverslag wordt een weergave gegeven van de ingekomen schriftelijke reacties. De inspraakreacties worden puntsgewijs, kort samengevat
weergegeven en vervolgens beantwoord.
In het derde en laatste hoofdstuk wordt aangegeven welke gevolgen de inspraakreacties
hebben voor het gepresenteerde plan. Ook wordt aangegeven welke wijzigingen er in het
plan zullen worden doorgevoerd.

7.1.2

Inspraak
Tijdens de periode van terinzagelegging heeft op 25 september 2007 een inspraakavond
plaatsgevonden. Tijdens deze avond is het voorontwerp bestemmingsplan nader toegelicht en hebben de aanwezigen de mogelijkheid gekregen hun reacties op het plan te
geven.
A. Tijdens de inspraakavond ontvangen mondelinge reacties en opmerkingen:
De reactie is cursief weergegeven, het antwoord c.q. standpunt van de gemeente in
normaal lettertype.

1. Hoe kan men weten dat men dezelfde rechten heeft als in het geldende
plan?
Daarvoor zal men het geldende “oude” plan moeten vergelijken met het nu voorliggende plan. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat men er in ieder geval niet
op achteruit gaat.

2. Wat gebeurt er met gebouwen die hoger zijn dan zij op basis van het geldende plan mogen zijn?
De op de voorliggende plankaart vermelde goot- en nokhoogten zijn gebaseerd op
de geldende plannen en de gehouden veldinventarisatie.

Geprobeerd is de voorschriften (zie artikel 2 Wijze van meten) zodanig te redigeren,
dat dit soort problemen voorkomen wordt. Daar waar de bestaande bebouwing
(toch) nog afwijkt van de planvoorschriften geldt het overgangsrecht. Dit betekent
dat de bestaande bebouwing mag worden gehandhaafd en gedeeltelijk mag worden
vernieuwd of veranderd, mits de bestaande afwijking naar aard en omvang niet

4. Waarom loopt een bouwgrens soms dwars door de bestaande bebouwing? Bij historische bebouwing zou het voor wat de hoofdbebouwing betreft beter zijn als het bouwvlak begrensd zou worden door de gevels van
de bestaande hoofdbebouwing
Ondanks de verruiming van de bouwtitels kan het voorkomen dat in bepaalde gevallen de bestaande bebouwing desondanks toch nog dieper is. Het gedeelte dat buiten het bouwvlak valt mag overigens worden gehandhaafd en valt onder het overgangsrecht.

5. Gevraagd wordt of er op basis van de gehouden inventarisatie een generaal pardon zal gelden voor bouwwerken die illegaal tot stand zijn gekomen.
Nee, er geldt geen algemeen pardon. Bouwwerken die illegaal tot stand zijn gekomen en (ook) strijdig zijn met het thans voorliggende plan zullen worden gewraakt.

6. Waarom lopen de lijnen in het bestemmingsplan niet gelijk aan de eigendomsgrenzen?
Bij het treffen van planologische maatregelen spelen meer belangen dan alleen de
eigendomssituatie. Vandaar dat niet altijd de kadastrale c.q. eigendomsgrenzen
worden gevolgd. Ook beleid van hogere overheden kan daarbij een rol spelen.

7. Gevraagd wordt of er binnen een bepaald traject nooit meer woningen
mogelijk zijn dan op de plankaart staan aangegeven.
In het voorliggende geval is er sprake van een conserverend plan. Wat er aan huidige bebouwing staat, mag worden teruggebouwd. Er worden geen extra bouwmogelijkheden gecreëerd, tenzij deze al aanwezig waren in het geldend plan. Aan verkregen rechten wordt niet getornd.

8. Op dit moment komt het vaak voor dat er middels een vrijstelling gebouwd kan worden in afwijking van het geldende plan. Gevraagd wordt of
dat dit ook na de inwerkingtreding van het nieuwe plan nog het geval zal
zijn.
Aan de te verlenen vrijstellingen ex artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening lag een beleidslijn ten grondslag. Deze beleidslijn is geïncorporeerd in het
voorliggende voorontwerpplan. Er zal dus veel minder dan nu het geval is overgegaan hoeven te worden tot het verlenen van vrijstelling.

9. De vraag wordt gesteld waarom de eigen (gemeentelijke) gebouwen groter zijn ingetekend dan ze in werkelijkheid zijn. Gewezen wordt op de
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3. Gevraagd wordt hoe omgegaan wordt met zaken als een franse kap. O.a.
in dat soort gevallen is in de praktijk gebleken dat niet duidelijk is wat de
goot- en/of nokhoogte is.

Willibrordusschool. Daarmee creëert de gemeente een voordeel voor zichzelf. Dit kan toch niet.
Het berust op een misvatting te veronderstellen dat ten aanzien van de school anders gehandeld zou zijn dan bij andere gebouwen binnen de bebouwde kom van
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Esch. Voor het voorontwerpplan heeft de kadastrale ondergrond als uitgangspunt
gediend. Evenals bij andere gebouwen is ten aanzien van de Willibrordusschool het
bouwvlak niet strak om het bestaande gebouw gelegd, maar is enige uitbreidingsruimte mogelijk gemaakt.

10. Wanneer is de einddatum van de gehele procedure?
Naar verwachting zal het ontwerpbestemmingsplan nog eind dit jaar ter inzage kunnen worden gelegd met de mogelijkheid om daarover zienswijzen in te dienen bij de
gemeenteraad. Begin volgend jaar kan het plan dan door de raad worden vastgesteld, waarna het ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten wordt gezonden. Eind
volgend jaar kan het plan dan, mits er geen beroep bij de Raad van State wordt ingesteld, onherroepelijk worden.

11. Ten aanzien van de woningen Leunisdijk 34 tot en met 42 wordt in de
planvoorschriften gesteld dat deze aan beide zijden een afstand van 3 m
ten opzichte van de zijdelingse perceelgrens in acht moeten nemen. Bij 3
van deze woningen wordt daarvan afgeweken. Deze staan op een zijde in
de zijdelingse perceelgrens.
Op deze woningen is dan voor wat die afwijking betreft het overgangsrecht van
toepassing.

12. Geconstateerd is dat de perceelgrens c.q. bestemmingsgrens ten aanzien
van de woonwagens is aangepast ten opzichte van het nu geldende bestemmingsplan. Gevraagd wordt waarom dit is gebeurd.
Zoals hiervoor al aangegeven is er sprake van een conserverend plan c.q. een beheersplan. Daarbij vormt de bestaande situatie c.q. het thans geldende bestemmingsplan het uitgangspunt. De constatering van inspreker is juist, dat in het voorontwerpplan de woonwagenbestemming in westelijke richting is uitgebreid ten opzichte van het thans geldende bestemmingsplan “Woonwagencentrum”. Hiervoor
kunnen geen gegronde redenen worden aangevoerd. Gelet op het aan het voorliggende plan ten grondslag liggende uitgangspunt moet het voorontwerpplan zodanig
worden aangepast, dat de woonwagenbestemming zich beperkt tot het als zodanig
aangeduide gebied in het thans geldende bestemmingsplan.

Bij het pand Venakker 9 is onlangs gebouwd op het gedeelte van het perceel dat bestemd wordt tot Tuin. Voor dit bouwplan is op 20 juni 2007
bouwvergunning verleend.
Het voorontwerpplan zal zodanig worden gewijzigd dat het gebouwde in totaliteit
binnen de bestemming “Wonen” zal zijn gesitueerd.

13. Ten aanzien van bedrijventerrein Broxven wordt de vraag gesteld of het
voorontwerpplan overeenstemt met het geldende plan.
In tegenstelling tot in het voorliggende plan zullen op de plankaart van het ontwerpplan grotere bouwvlakken worden opgenomen met daarin aangegeven de
maximale bebouwingspercentages.

B. Overige inspraakreacties
Tijdens de inspraakavond en gedurende de termijn van de terinzagelegging van het
voorontwerpbestemmingsplan “Kom Esch” (3 september t/m 15 oktober 2007) zijn in
totaal 23 schriftelijke reacties binnen gekomen

de heer S.D.R. El-Sayed, Dorpsstraat 7, 5296 LT te Esch;

3.

de heer G.W.W. van de Loo, Broxven 8, 5296 NV te Esch;

4.

de heer E.A.M. van Os, Haarenseweg 7a, 5296 KA te Esch;

5.

de heer J. van Osta, Dorpsstraat 30b, 5296 LV te Esch;

6.

de heer C.W.M. van Rooij, Kollenberg 35, 5296 LC te Esch;

7.

mevrouw C.J.M. van Schijndel, Dorpsstraat 6,5296 LV te Esch;

8.

de heer G. Stubbe, Dorpsstraat 42, 5296 LV te Esch;

9.

de heer R.E.W. Tops, De Wertjes 4, 5296 NC te Esch;

10.

de heer L.J.P.A. Verhoeven. Postelstraat 27, 5296 LM te Esch;

11.

de heer P.J.W. van Vucht, Groenweg 3, 5296 LZ te Esch;

12.

de heer A.H.G.M. de Wit, Spankerstraat 16, 5296 KM te Esch;

13.

de heer H.C. Dijkhuizen, Postelstraat 16, 5296 LN te Esch, ingekomen op 6 en 27
september 2007 (kenmerk RO-R /3945 en 4199);

14.

de heer en mevrouw Deennen- v.d. Laak, Beemd 14, 5296 LH te Esch, ingekomen
op 11 september 2007 (kenmerk RO-R/4011);

15.

de heer P.J.M. v.d. Laak, Dorpsstraat 14, 5296 LV te Esch, ingekomen op 17 september 2007 (kenmerk RO-R/4073);

16.

de heer E. Kurstjens, Vinkenheuvel 1, 5296 LR te Esch, ingekomen op 18 september 2007 (kenmerk RO-R/4082);

17.

de heer Th.C.J.M. van Gennip, Postelstraat 13, 52976 LM te Esch, ingekomen op 20
september 2007;

18.

de heer J.H.C. Simons en mevrouw M.M. de Miguel i Capdevila, Leunisdijk 3, 5297
KW te Esch, ingekomen op 8 oktober 2007 (kenmerk RO-R/4332);

19.

de heer en mevrouw Van Aalst, Het Root 3, 5296 NW te Esch, ingekomen op 10
oktober 2007;

20.

de heer J.M. van der Meijden, Kollenberg 31, 5296 LC te Esch, ingekomen op 11
oktober 2007 (kenmerk RO-R/4387);

21.

de heer J.C.W.M. van der Zanden, Looiershof 32, 5296 NS te Esch, ingekomen op
11 oktober 2007 (kenmerk RO-R/4403);

22.

de heer en mevrouw Van Houtum-Spoor, Leunisdijk 41c, 5296 KX te Esch, ingekomen op 11 oktober 2007;

23.

de heer R.J.M. Wagemakers, Dorpsstraat 2, 5296 LV te Esch, ingekomen op 22
oktober 2007.

Ontvankelijkheid
Alle bovenstaande reacties, met uitzondering van die genoemd onder 23, zijn binnen de
termijn van terinzagelegging binnengekomen en derhalve ontvankelijk. De reactie van de
heer Wagemakers is binnengekomen op 22 oktober 2007. De inspraaktermijn liep formeel gezien af op 15 oktober 2006. De reactie is daarmee niet-ontvankelijk en blijft in dit
kader verder buiten behandeling. Overigens had de reactie het oog op een gewenste
toekomstige partiële wijziging van het perceel Dorpsstraat 2. In dat licht zal de betreffende brief dan ook worden beantwoord.
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de heer P.P.T.M. Croonen, Haarenseweg 9a, 5296 KA te Esch;

2.

|

1.

SAB•EINDHOVEN
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Inhoudelijke behandeling reacties
De inspraakreacties worden puntsgewijs, kort samengevat, weergegeven (cursief) en
vervolgens beantwoord (normaal lettertype).
1.

Binnen de bestemming “wonen” is ook een “aan huis verbonden beroep” toegestaan. Gesteld moet dus worden dat een kantoor aan huis in de voorschriften is geregeld. De cijfers in de cirkeltjes geven de toegestane goot- en/of bouwhoogte aan.
2.

|
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Reactie van de heer P.P.T.M. Croonen

Betrokkene heeft een kantoor aan huis, maar vindt dit niet terug. Verder
wil inspreker weten wat de letter en het cijfer in de cirkeltjes op de plankaart betekenen.
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Reactie van de heer S.D.R. El-Sayed
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In het geldende bestemmingsplan heeft het perceel Dorpsstraat 7 een detailhandelsbestemming. Inspreker zag deze graag gehandhaafd.
Het is juist dat het perceel in het geldende bestemmingsplan is bestemd tot detailhandelsdoeleinden. Binnen het plangebied is er momenteel slechts een gering aanbod aan detailhandelsvoorzieningen. Verruiming daarvan kan de leefbaarheid van
het dorp ten goede komen. In dat licht moet gesteld worden dat het wenselijk is
bestaande mogelijkheden om te voorzien in de behoefte aan detailhandelsvoorzieningen te handhaven. Naast de woonbestemming zal ten aanzien van het perceel
Dorpsstraat 7 ook detailhandel mogelijk worden gemaakt.
3.

Reactie van de heer G.W.W. van de Loo

Ten aanzien van het perceel van inspreker, te weten Broxven 8 , ontbreekt de aanduiding bedrijfswoning. Verder wordt opgemerkt dat op de
hoek Leunisdijk/Broxven een bedrijfwoning wordt mogelijk gemaakt die
er nu niet is. Op het perceel is ook geen bedrijf gevestigd; het betreft een
verhard terrein dat eigendom is van Bergman Transport.
De op het perceel Broxven 8 aanwezige bedrijfswoning zal alsnog op de plankaart
worden aangeduid.
Zoals in de plantoelichting onder 6.3.1.1 is vermeld, bestaat er op twee locaties op
basis van het vigerende bestemmingsplan nog de mogelijkheid om een bedrijfswoning op te richten. Deze mogelijkheden zijn in het voorliggende plan overgenomen,
te weten op het perceel op de hoek Leunisdijk/Broxven en op de hoek Leunisdijk/Het Root. Daarnaast zal – op grond van het hierna onder IIB sub 20 overwogene – op het perceel sectie B nr. 2058 ook een bedrijfwoning mogelijk worden gemaakt.
4.

Reactie van de heer E.A.M. van Os

Worden bezwaren op basis van oude vergunningen door het nieuwe bestemmingsplan onrechtsgeldig verklaard ? Inspreker vraagt verder hoe
de procedure is na eventuele rechtspraak op basis van het vigerende bestemmingsplan.
Oude vergunningen die onherroepelijk zijn (geworden), blijven onaantastbaar.
Bij lopende besluitvorming na een eventuele rechterlijke uitspraak wordt getoetst
aan het vigerende bestemmingsplan. Het nieuwe bestemmingsplan wordt pas relevant als het in werking is getreden en nieuwe besluitvorming op bezwaren aan de
orde is.

5.

Reactie van de heer J. van Osta

Volgens inspreker is de plangrens aan de zuidzijde van zijn perceel niet
juist weergegeven.
In 1998 heeft betrokkene het perceel Dorpsstraat 30b, ter grootte van 575 m², van

van 575 m².
6.

Reactie van de heer C.W.M. van Rooij

Het bouwvlak strekt zich bij de buren uit over de volle breedte van het
perceel, terwijl dit bij het perceel Kollenberg 35 niet het geval is. Inspreker wil weten wat hiervan de reden is.
Hier is geen bepaalde reden voor. De plankaart zal op dit punt worden aangepast.
7.

Reactie van mevrouw C.J.M. van Schijndel

Inspreekster wil het bouwvlak verruimd hebben, zodat al hetgeen nu
reeds gebouwd is er binnen valt en er dus meer aan aan- en uitbouwen,
bijgebouwen en overkappingen zou mogen worden gebouwd.
Voor 2 onder 1 kap woningen geldt voor het hele plan als uitgangspunt een standaard bouwvlakdiepte van 15 meter. Voorts wordt gewezen op artikel 15 van de
planvoorschriften, waarin is bepaald dat bestaande afmetingen geldend zijn.

In de zijdelingse perceelgrens aan de Groenweg heeft inspreekster een
muur staan. De grond waarop deze muur staat is in het voorliggende plan
bestemd tot tuin. Betrokkene is van oordeel dat dit niet reëel is en dat de
betreffende grondstrook bestemd zou moeten worden tot wonen.
Inspreekster leeft blijkbaar in de veronderstelling dat binnen de bestemming “Tuin”
niet gebouwd mag worden. Deze zienswijze is onjuist. Binnen genoemde bestemming zijn blijkens artikel 9 van de voorliggende planvoorschriften ook bouwwerken,
geen gebouwen zijnde, zoals muren tot een maximale hoogte van 2,5 m – mits gelegen achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw – mogelijk.
Voor wijziging van de bestemming in de door inspreekster bedoelde zin bestaat dus
geen aanleiding.
8.

Reactie van de heer G. Stubbe

De aanduiding “vrijstaand” [v] ontbreekt op de plankaart
De aanduiding [v] staat verderop ter hoogte van huisnummer 30b en geldt voor de
hele rij woningen.

De bouwgrens volgt niet de bestaande bebouwing volgens inspreker. Dit
geldt voor een groot deel van de Dorpsstraat. Dit is met name lastig als
men oude gedeelten wil herbouwen.
Ook voor vrijstaande woningen geldt voor het gehele plan als uitgangspunt een
standaard bouwvlakdiepte van 15 meter. Gewezen wordt verder op het bepaalde in
artikel 15 van de planvoorschriften, waarin is gesteld dat bestaande afmetingen geldend zijn. Voorts wordt verwezen naar het gestelde onder IIA sub 3 aangaande het
overgangsrecht.

Op het perceel van inspreker rust een recht van overpad voor voetgangers. Aangezien er sprake is van een ander gebruik dan alleen door voet-
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gepast met dien verstande, dat het perceel Dorpsstraat 30b een oppervlakte heeft
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buiten het voorliggende plan te laten vallen. De plankaart zal daarom worden aan-
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de gemeente gekocht. Het is niet zinvol een gedeelte van het (aangekochte) perceel

gangers, is dit al lang een doorn in het oog. De agrariërs die uitwegen
over het betreffende pad zijn alle pachters van de achter het perceel van
inspreker gelegen grond, die eigendom is van de gemeente. Wellicht is
het nu het moment volgens inspreker om te zorgen voor een andere routing voor het landbouwverkeer over gemeentegrond, zodat zijn perceel
daarvan wordt gevrijwaard.
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De betreffende grond is bestemd voor “wonen” en “tuin” en niet voor openbare
doeleinden. Eigendom en eigendomsrechten worden echter niet geregeld in het bestemmingsplan; het feit dat deze bestemmingen zijn opgenomen, zegt dus niets
over de grondeigendom.
Overigens zal bezien worden of het uitwegen van de agrarische percelen op een
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andere manier verzekerd kan worden.
9.

Reactie van de heer R.E.W. Tops

Volgens inspreker ontbreekt er een bijgebouw/carport. Hij verwijst hierbij naar de nummers 2 en 6.
Deze zienswijze kan niet worden gedeeld. Zoals hiervoor al opgemerkt, is er sprake
van een conserverend plan. Uitgangspunt daarbij vormt het thans geldende bestemmingsplan. Ten aanzien van alle drie de woonwagenstandplaatsen zijn de
aanwezige bijgebouwen – al dan niet aangebouwd – op de plankaart weergegeven.

Op de plankaart staat voor de hoofdgebouwen een maximale goot- en
bouwhoogte aangegeven van 4 meter. Blijkbaar is er uitgegaan van een
platdak. Op het hoofdverblijf van inspreker zit echter een kap waardoor
de nok hoger is dan 4 meter.
Gewezen wordt op artikel 15 van de planvoorschriften. Daarin is bepaald dat bestaande hoogtes als maximum gelden, mits deze legaal c.q. in overeenstemming
met het bepaalde in de Woningwet, tot stand zijn gekomen.

Er is sprake van drie kermisbedrijven, die ter plaatse sinds 1990 aanwezig
zijn Gevraagd wordt daarom of er niet sprake moet zijn van een woonbestemming.
Bij het voorliggende plan geldt als uitgangspunt dat een beheersplan wordt opgesteld waarin de bestaande situatie wordt vastgelegd en geen nieuwe ontwikkelingen
worden mogelijk gemaakt. Gelet op de bestaande situatie en genoemd uitgangspunt
dient de woonwagenbestemming te worden aangehouden.

Volgens omwonenden staan de attracties op straat op het Broxven en zijn
de woonwagens nauwelijks verrijdbaar. Inspreker wil eventueel de aanwezige groenstrook aan De Wertjes gebruiken om de wagens te stallen.
Zoals eerder aangeduid is er sprake van een beheersplan, waarbij de bestaande situatie c.q. het thans geldende bestemmingsplan het uitgangspunt vormt. Bij de beoordeling van voorliggende zienswijze is vastgesteld moeten worden, dat in het
voorontwerpplan de woonwagenbestemming in westelijke richting is uitgebreid ten
opzichte van het thans geldende bestemmingsplan “Woonwagencentrum” zonder
dat daarvoor gegronde redenen kunnen worden aangevoerd. Gelet op het aan het
voorliggende plan ten grondslag liggende uitgangspunt kan de suggestie van inspreker niet worden opgevolgd en moet, zoals hierboven onder IIA sub 12 reeds
aangegeven, het voorontwerpplan zodanig worden aangepast dat de woonwagen-

bestemming zich beperkt tot het als zodanig aangeduide gebied in het thans geldende bestemmingsplan.
10. Reactie van de heer L.J.P.A. Verhoeven

Voor de percelen Postelstraat 27 en 29 zullen hoogten worden opgenomen van 6
en 9 meter voor respectievelijk goot en nok. Voor de ten westen daarvan nog op te
richten bebouwing ( ter plaatse van bestaande voormalige maalderij en ander gebouw) zullen de goot- en nokhoogten van 6 onderscheidenlijk 10 meter worden
opgenomen.

Volgens inspreker ontbreekt op de voormalige maalderij huisnummer 25.
Volgens de gemeentelijke administratie is aan dit gebouw nimmer huisnummer 25
toegekend.
11. Reactie van de heer P.J.W. van Vucht

Volgens inspreker is aan zijn perceelsgedeelte aan de Willibrordusweg
een detailhandelsbestemming gegeven. Hier is echter een meubelmakerij
(interieuratelier) gevestigd met ondergeschikte detailhandel.
Nader onderzoek heeft uitgewezen, dat er ter plaatse al langer een meubelmakerij/interieuratelier gevestigd is. Het voorontwerpplan zal zodanig worden gewijzigd
dat een meubelmakerij met ondergeschikte detailhandel mogelijk is.
12. Reactie van mevrouw J.M.W.A. de Wit

Inspreekster wil weten waarom men niet richting de Essche Stroom een
stukje mag uitbouwen, bijvoorbeeld een carport of een extra garage.
Bijgebouwen en/of aanbouwen mogen bij een woonbestemming wel buiten het
bouwvlak worden gebouwd en dus ook richting de Essche Stroom. Bovendien bestaat die mogelijkheid ook wanneer er sprake is van een vergunningsvrij bouwwerk.
13. Reactie van de heer H.C. Dijkhuizen

Betrokkene spreekt er zijn verbazing over uit dat de inrit naar zijn garage
een verkeersbestemming wordt gegeven. Weliswaar rust er een erfdienstbaarheid op een strook grond ter breedte van 3 meter, maar daarmee is de betreffende grond nog geen openbare weg geworden.
De zienswijze van inspreker is juist. De bestemming verkeer is ten onrechte aan het
betreffende gedeelte van het perceel sectie B nr. 1789 gegeven. Het voorontwerpplan zal op punt worden aangepast.
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Op de plankaart is een goothoogte van 4 meter en een bouwhoogte van 9
meter aangegeven. Dit zou volgens inspreker 4,5 meter respectievelijk 9
meter moeten zijn. Ten behoeve van de ter plaatse nog (overeenkomstig
het geldende plan) op te richten woningen zouden deze maten, in verband met de huidige bouwvoorschriften, 5,5 meter en 9,5 meter moeten
zijn. De te handhaven en (tot woning) te verbouwen maalderij heeft namelijk een goothoogte van 5,5 meter.

|

Deze zienswijze is juist. Het voorontwerpplan zal op dit punt worden aangepast.
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De diepte van de woonbestemming ten noorden van de Postelstraat en
van het daarop aansluitende terrein aan de Spankerstraat stemt niet
overeen met die uit het vigerende bestemmingsplan.
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De eigenaar van het perceel sectie B nr. 2107 heeft ook de eigendom
verworven van het perceel sectie B nr. 1984. Dit laatste perceel moet volgens inspreker echter uitwegen naar de Dorpsstraat over een strook
grond langs perceel sectie B nr. 2573. In 2002 heeft hij in de courant gelezen dat het perceel sectie B nr 2107 gebruikt zou worden als een inbreidingslocatie. Ten aanzien van het perceel sectie B nr. 1984 zou de eigenaar dezelfde bedoeling hebben.
De ontsluiting van percelen betreft een privaatrechtelijke aangelegenheid en staat
als zodanig los van de bestemming die op een perceel rust dan wel daaraan gegeven wordt. Het thans voorliggende voorontwerpplan, dat een beheersplan is, maakt
woningbouw op de percelen sectie B nrs. 2107 en 1984 niet mogelijk; daarvoor zal
een afzonderlijke procedure gevolgd moeten worden. Indien beide percelen door de
eigenaar ervan in beeld worden gebracht als inbreidingslocatie voor woningbouw,
zal de eigenaar ook moeten voorzien in een adequate ontsluiting van de locatie.

Tijdens de inspraakavond heeft inspreker begrepen dat het perceel sectie
B nr. 2107 geheel voor opslagdoeleinden mag worden gebruikt. Dit klopt
volgens hem niet, want volgens het geldende plan mag er alleen binnen
het aangegeven bebouwingsvlak worden gebouwd. Op het perceel zal
voldoende parkeerruimte aanwezig moeten zijn en wel zodanig dat geen
problemen ontstaan ten aanzien van de inrit waarvoor de hiervoor bedoelde erfdienstbaarheid ter breedte van 3 meter geldt.
Ook het voorliggende plan staat slechts bebouwing toe binnen het op de plankaart
aangegeven bouwvlak. Gelet op de aanduiding “(op)” op de plankaart is ook opslag
buiten toegestaan. Aangezien het bouwvlak slechts een gedeelte van het perceel
betreft, blijft er voldoende ruimte over ten behoeve van opslag en/of parkeren zonder dat daardoor de erfdienstbaarheid van overpad in het gedrang behoeft te komen. Overigens betreft dit laatste ook een aangelegenheid tussen buren onderling.

De grens van het perceel sectie B nr. 1789 moet volgens inspreker verlegd
worden naar perceel sectie B nr. 1788.
Zoals hiervoor aangegeven zal het voorontwerpplan worden aangepast met dien
verstande, dat de bestemming “verkeer” ten aanzien van het perceel sectie B nr.
1789 komt te vervallen. Over de volle breedte van het perceel – dus tot aan de
grens met perceel sectie B nr. 1788 – zal het perceel van inspreker worden bestemd
tot “tuin” respectievelijk “wonen”.

Volgens inspreker is het perceel sectie B nr. 1984 in het geldende bestemmingsplan bestemd tot “Horecadoeleinden” en niet tot “tuin” of
bouwgrond.
Het is juist dat in het vigerende bestemmingsplan genoemd perceel, tezamen met
het aangrenzende perceel Dorpsstraat 13 bestemd is tot “Horecadoeleinden”. Met
toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is van deze bestemming vrijstelling verleend. Van een gebruik ten behoeve van horecadoeleinden
is sindsdien geen sprake meer, zodat er ook geen reden is deze bestemming te
handhaven. De bestemming wordt met het voorliggende plan in overeenstemming
gebracht met het werkelijke gebruik, namelijk “wonen”. Deze laatste bestemming
houdt overigens niet in dat op de betreffende grond woningbouw zou kunnen worden gerealiseerd, zoals door inspreker wordt verondersteld.

14. De reactie van de heer en mevrouw Deenen-v.d. Laak

Dus het feit dat deze bestemming is opgenomen, zegt niets over de grondeigendom. Op de door insprekers aangedragen problematiek zal in een afzonderlijk
schrijven worden gereageerd.
15. De reactie van de heer P.J.M. van de Laak

Inspreker wijst op het verkeersprobleem van met name het parkeren op
de stoep. De stoep is voor kinderen, rollators en voetgangers en is geen
parkeerplaats voor auto’s. Hij vraagt de oplossing van dit probleem, bijvoorbeeld het plaatsen van palen, mee te nemen in het bestemmingsplan.
Het gaat hier om een verkeersprobleem dat niet wordt geregeld in een bestemmingsplan; het betreft een zaak van handhaving door de politie.
16. De reactie van de heer E. Kurstjens

In 2004 heeft inspreker het perceel sectie B nr. 2240 gekocht met daarop
een kantoorgebouw. Dit wil men in het nieuwe bestemmingsplan zo houden. Momenteel wordt het gebouw gebruikt als tweede garage.
In het thans ter plaatse geldende plan heeft het gebouw geen kantoorbestemming.
Er is dan ook geen grond om het gebouw in het voorliggende plan wel een zodanige
bestemming te geven. Overigens staat het voorontwerpplan aan huis verbonden beroepen toe en is ook een aan huis verbonden bedrijf door middel van een te verlenen vrijstelling mogelijk.
17. De reactie van de heer Th.C.J.M. van Gennip

Volgens inspreker is door diens buurman een bestaande scheidingsmuur
verhoogd. Buiten het bebouwingsvlak mocht deze schutting volgens hem
niet hoger zijn dan 0,75 m. In januari a.s. wordt deze zaak door de rechter behandeld. Inspreker neemt aan dat de maten uit het geldende bestemmingsplan in het voorliggende voorontwerpplan gehandhaafd blijven.
Op de eerste plaats wordt opgemerkt dat in voorontwerpplan – in tegenstelling tot
in het vigerende bestemmingsplan – het bebouwingsvlak het gehele gedeelte van
het perceel dat achter de woning is gelegen, omvat. Volgens het nieuwe plan zal
achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw een terreinafscheiding van maximaal 2,25 m mogelijk zijn; bij een tuin vóór de voorgevelrooilijn is een
erfafscheiding van maximaal 1 m toegestaan. Als de hoogte van bedoelde scheidingsmuur hoger is dan 2,25 m kan geen vergunning worden verkregen en kan er
handhavend worden opgetreden. Als de hoogte minder is dan 2,25 m kan een vergunning worden verkregen en kan niet handhavend worden opgetreden.
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aangeduid als “tuin”. Grondeigendom wordt niet in het bestemmingsplan geregeld.

|

De door insprekers bedoelde grond is op de plankaart van het voorliggende plan

37

SAB•EINDHOVEN

Insprekers wijzen erop dat het perceel sectie B nr. 1714, plaatselijk bekend Beemd 14, in oppervlakte vergroot zou zijn van 222 m² naar 322
m². Zij claimen het eigendom van de grond tussen de grens van het perceel sectie B nr 1714 en de openbare weg vanwege verjaring. Enige jaren
geleden hebben zij positief gereageerd op de vraag van de gemeente of
men interesse had bedoelde grond te kopen. Op hun positieve reactie
werd door de gemeente vervolgens negatief gereageerd, omdat er graafwerkzaamheden in de betreffende grond mogelijk moesten blijven. De intrekking van de verkoop is dus geheel aan de gemeente te wijten.

18. De reactie van de heer J.H.C. Simons en mevrouw M.M. de Miguel i Capdevila

Het is juist dat volgens de doeleindenomschrijving de tot gemengde doeleinden be-
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Doel van het voorliggende plan is volgens de toelichting: de bestaande situatie van meerdere bestemmingsplannen samenvoegen in één bestemmingsplan, waarbij het niet de bedoeling is de geest van het geldende bestemmingsplan aan te passen. In het vigerende bestemmingsplan heeft
het perceel van insprekers de bestemming “Gemengde doeleinden”. Blijkens de doeleindenomschrijving is de als zodanig bestemde grond bedoeld voor: wonen, detailhandelsdoeleinden en kantoordoeleinden. Het
perceel is in het voorliggende plan van “gemengde doeleinden” gewijzigd
naar “wonen”. Gevraagd wordt de bestemming van het perceel aan te
passen, zodat de functies detailhandel c.q. kantoor hierin mogelijk blijven.
stemde gronden bestemd zijn voor, woondoeleinden, detailhandelsdoeleinden en
kantoordoeleinden. Bij detailhandels- en kantoordoeleinden wordt in artikel 4 van de
planvoorschriften van het geldende plan de restrictie gemaakt, dat dit uitsluitend op
de begane grond én alleen, waar de plankaart is voorzien van de aanduiding “detailhandelsdoeleinden” c.q. “kantoordoeleinden” . Welnu binnen de bestemming
“Gemengde doeleinden” ter plaatse van het perceel van insprekers komt op de
plankaart van het vigerende plan noch de aanduiding “detailhandelsdoeleinden”
noch die van “kantoordoeleinden” voor. Op dit moment geldt ter plaatse dus ook
uitsluitend de bestemming “woondoeleinden” Geconcludeerd moet dus worden dat
de in het voorontwerp aan het perceel van insprekers gegeven bestemming “Wonen” recht doet aan het door insprekers aangehaalde gestelde in de plantoelichting.
Daarbij wordt nog aangetekend dat binnen de bestemming “Wonen” ook een aan
huis verbonden beroep (bijvoorbeeld kantoor) mogelijk is en, middels vrijstelling,
zonodig ook een aan huis verbonden bedrijf.
19. De reactie van de heer en mevrouw Van Aalst

Het voorontwerpplan beoogt een conserverend plan te zijn. Ten aanzien
van het perceel Het Root 3 is de bouwgrens strak om de bestaande bebouwing getrokken. Dit is in afwijking van de thans geldende bebouwingsmogelijkheden. Tezamen met de bedrijfswoning is het bouwperceel
nog niet voor 50% bebouwd, hetgeen het bebouwingspercentage is in het
geldende plan. Inspreker verzoekt een bouwvlak in te tekenen, dat uitgaat van een bebouwingspercentage van 50% (er resteert dan nog een
uitbreidingsmogelijkheid van 127 m²) en gesitueerd wordt zoals aangegeven op de bij zijn zienswijze gevoegde situatietekening
Zoals onder II A sub 13 vermeld zullen op de plankaart van het ontwerpplan grotere
bouwvlakken worden opgenomen met daarin aangegeven de maximale bebouwingspercentages.
20. De reactie van de heer J.M. van der Meijden

Tijdens de inspraakavond heeft inspreker geconstateerd dat op zijn perceel sectie B nr. 2058 aan het Broxven, in tegenstelling tot in het vigerende bestemmingsplan en in afwijking van het besluit van de gemeenteraad
van de (voormalige) gemeente Esch van 11 november 1986, geen bedrijfswoning mogelijk is. Hij wenst de mogelijkheid tot bouw van een bedrijfswoning te behouden.

Terecht wijst inspreker op het bepaalde in het geldende bestemmingsplan respectievelijk in de tussen hem en de gemeente Esch gesloten koopovereenkomst. Het
voorontwerpplan zal op dit punt worden aangepast.

spraak worden toegezonden.
De gemeente heeft voor de bebouwde kom van de vier kernen binnen de gemeente
zo’n 50

bestemmingsplannen. Sinds de vaststelling van die plannen gedurende

de afgelopen 50 jaar is er veel veranderd. Er bestaan dan ook grote verschillen tussen de regelingen. Aan deze verouderde plannen en de onrechtvaardige verschillen
die er voor de inwoners in zitten wil de gemeente een einde maken. De bestemmingsplannen voor de bebouwde kommen binnen de gemeente zullen daarom vervangen gaan worden door 4 nieuwe. De gemeenteraad heeft daarbij uitdrukkelijk
gekozen voor beheerplannen c.q. conserverende plannen in plaats van voor ontwikkelingsplannen. Motieven die daarbij een rol hebben gespeeld zijn o.a. dat bij het
opnemen van ontwikkelingen de doorlooptijd van de actualisatie fors wordt verhoogd en het proces ook fors duurder wordt.
22. De reactie van de heer en mevrouw Van Houtum-Spoor

Ten aanzien van het perceel Leunisdijk 41c vertoont het bouwvlak een inspringing, terwijl het dakvlak aan de voorzijde doorloopt. Insprekers zagen de bouwgrens aan de voorzijde ook graag als een rechte lijn tot aan
de perceelgrens evenals dat bij de aangrenzende percelen het geval is.
Raadpleging van de luchtfoto maakt duidelijk dat het dakvlak over de volle breedte
van de woning is doorgetrokken en geen inspringing vertoont. Het voorontwerpplan
zal daarom op dit punt worden aangepast.

7.1.2.1

Conclusie
Naar aanleiding van de ingekomen inspraakreacties met betrekking tot het voorontwerpbestemmingsplan “Kom Esch” zullen de volgende wijzigingen in het ontwerpplan ten
opzichte van het voorontwerpplan worden aangebracht:

a

het tot “Woonwagens” bestemde gebied zal worden aangepast c.q. verkleind, zodat
het zich beperkt tot het als zodanig aangeduide gebied in het thans geldende bestemmingsplan;

b
c

de bestemming “Bedrijven” (Broxven) zal worden aangepast met dien verstande dat
op de plankaart grotere bouwvlakken zullen worden opgenomen met daarin aangegeven de maximale bebouwingspercentages;

d

ten aanzien van het perceel Dorpsstraat 7 wordt naast de woonbestemming ook
detailhandel mogelijk gemaakt;

e

op de plankaart wordt ten aanzien van het perceel Broxven 8 de bedrijfswoning als
zodanig aangeduid alsook het huisnummer vermeld;

f

met betrekking tot het perceel Dorpsstraat 30b wordt de plankaart aangepast met
dien verstande, dat het perceel een oppervlakte heeft van 575 m²;
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De betreffende voorschriften zullen inspreker tegelijk met het eindverslag van de in-

|

Inspreker wil de voorschriften uit het vigerende bestemmingsplan ten
aanzien van zijn perceel Looiershof 32 en de betreffende voorschriften uit
het voorliggende voorontwerpplan ontvangen. Daarnaast wenst hij een
verklaring voor het conserverende karakter van het plan. Zijn voorkeur
gaat namelijk uit naar een ontwikkelingsgericht bestemmingsplan.
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21. De reactie van de heer J.C.W.M. van der Zanden

g

de plankaart wordt zodanig aangepast, dat het bouwvlak ten aanzien van perceel
Kollenberg 35 zich over de volle breedte van het perceel uitstrekt;

h

De diepte van de woonbestemming bij de panden Postelstraat 27 en 29 en Spankerstraat 1 en 3 wordt in overeenstemming gebracht met die uit de ter plaatse gelden-
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de plannen;
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i

De goot- en bouwhoogte voor de percelen Postelstraat 27 en 29 zal op 6 respectievelijk 9 meter worden gebracht en ten aanzien van de woonbestemming grenzend
aan en ten westen van het pand Postelstraat 27 (voormalige maalderij c.a.) zal worden gebracht op 6 onderscheidenlijk 10 m;

j

De plankaart en/of voorschriften worden zodanig aangepast dat in het gebouw achter Groenweg 3a een meubelmakerij met ondergeschikte detailhandel mogelijk
wordt;
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k

De aan een gedeelte van het perceel sectie B nr. 1789 gegeven bestemming “Verkeer” vervalt. Het betreffende perceelsgedeelte wordt bestemd tot “Tuin” respectievelijk “Wonen”;

l

Ten aanzien van het perceel sectie B nr. 2058 op bedrijventerrein zal een bedrijfswoning mogelijk worden gemaakt;

m

De inspringing in de voorgevelrooilijn ten aanzien van het pand Leunisdijk 41c komt
te vervallen.

7.2

OVERLEG
In het kader van het overleg ex artikel 10 Bro is het voorontwerp-bestemmingsplan Kom
Esch verzonden naar diverse instanties. Hieronder volgt een korte samenvatting van deze
reacties en de gevolgen voor het bestemmingsplan.

7.2.1

Overleg provincie
Directie Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving (RO-H)
Het advies van de Provinciale directie Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving kan als
volgt worden samengevat:

a

Geadviseerd wordt om de MIP-panden in het gebied in het bestemmingsplan te
beschermen. Dit geldt ook voor de Esche molen.

b

In de toelichting dient tot uitdrukking te komen op welke wijze over de wateraspecten overleg is gevoerd en afstemming heeft plaatsgevonden met de betrokken waterbeheerders.

c

In het plan is geen aandacht geschonken aan verkeer en vervoer, waardoor het
onduidelijk is of de huidige infrastructuur voldoet. Ook is over de ontsluiting voor
openbaar vervoer niets opgenomen. Geadviseerd wordt de toelichting hierop aan te
passen (categorie III-opmerking: opmerking ter verhoging van de kwaliteit).

d
e

Geadviseerd wordt BEVI-bedrijven in de bestemmingsregeling expliciet uit te sluiten.
Op de plankaart wordt voor het bouwblok in sommige gevallen een aanduidingsgrens ingetekend en in andere gevallen voor het geheel bestemde perceel. Onduidelijk is waarom. Voor de bestemming ‘horeca’ aan de Haarenseweg is een aanduidingsgrens ingetekend zonder type aanduiding (categorie III).

f

Bij de vrijstelling voor artikel 11.4 en 11.5 is opgenomen dat het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig mag worden geschaad. Geadviseerd wordt om hierbij
op te nemen dat de wijzigingen aan de gebouwen ook geen onevenredige afbreuk
mogen doen aan cultuurhistorische waarden.

g

Tenslotte wordt geadviseerd met onderhavig bestemmingsplan te anticiperen op de
digitalisering van bestemmingsplannen, waaronder de SVBP.

De commissie adviseert om inzicht te verstrekken betreffende de toets om te komen
tot bescherming van de aanwezige brandstofleiding die in/langs de bebouwde kom
ligt.

Reactie gemeente
a De gemeentelijke monumentencommissie heeft besloten de genoemde panden niet
tot gemeentelijk monument te benoemen. Er zal daarom ook geen bescherming in
het plan opgenomen worden.

b

Het voorontwerpbestemmingsplan is ook naar het waterschap gestuurd. Het waterschap heeft aangegeven akkoord te gaan met het bestemmingsplan, zoals hierna te
lezen is.

c

Het bestemmingsplan is voornamelijk een conserverend plan, zonder ingrijpende
ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de inrichting en capaciteit van de infrastructuur. De vraag of de infrastructuur momenteel voldoet, is derhalve niet relevant.

d

In de voorschriften zal opgenomen worden dat BEVI-inrichtingen uitgesloten zijn
binnen de bestemming bedrijven.

e

De aanduidingsgrenzen zijn aangepast. Wanneer een aanduiding betrekking heeft op
het gehele perceel (bijvoorbeeld wanneer opslag mogelijk is buiten het bouwvlak),
dan ligt de grens om het gehele perceel, in de overige gevallen ligt de grens om het
bouwblok. De aanduidingsgrens aan de Haarenseweg is verwijderd.

f

De cultuurhistorische waarden vormen mede het straat- en bebouwingsbeeld, waardoor de cultuurhistorische waarden door het voorschrift ook voldoende beschermd
worden. Er wordt daarom geen wijziging in het voorschrift aangebracht.

g

Wat betreft de digitalisering van het bestemmingsplan wordt aangesloten bij de op
dit moment geldende en gangbare standaarden

h

Ten behoeve van de aanwezige brandstoffenleiding is overleg gevoerd met het
Commando Diensten Centra van het Ministerie van Defensie. Op advies van dit orgaan is de bebouwingvrije zone rond de leiding vergroot van 3 naar 5 meter.

7.2.2

Overleg met Waterschap De Dommel
Waterschap De Dommel geeft een positief wateradvies en laat weten geen opmerkingen
te hebben ten aanzien van de waterparagraaf die in het bestemmingsplan is opgenomen.

7.2.3

Overleg met Commando Diensten Centra, Ministerie van Defensie
Reactie Commando Diensten Centra
Voor de door het plangebied lopende brandstofleiding dient een bebouwingsvrije zone
van 5 meter en een toetsingszone van 22 meter aan weerszijden van de leiding op te
nemen. Dit geldt voor zowel de plankaart als de voorschriften.

Reactie gemeente
Zowel op de plankaart als in de voorschriften zal de afstand van 5 meter aan weerszijden
opgenomen worden.
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De commissie voegt hier nog het volgende aan toe:
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Advies Provinciale Planologische Commissie, algemene subcommissie voor
gemeentelijke plannen

