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Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan 'Tweede 	
Cie—verg. : 16januari2018 

herziening Rijksweg ongenummerd naast 21 Nuland' 
Raadsverg. : 30 januari 2018 

1) Status 
Op grond van uw bevoegdheid om bestemmingsplannen vast te stellen, bieden wij u dit 
bestemmingsplan 'Tweede herziening Rijksweg ongenummerd naast 21 Nuland' ter vaststelling 
aan. 

2) Samenvatting 
Ten noorden van de Rijksweg in Nuland wordt een woningbouwplan voor in totaal zeven 
woningen gerealiseerd. Op dit moment zijn vijf van de zeven woningen in aanbouw. Na 
vaststelling van het nu geldende bestemmingsplan bleek echter onvoldoende marktvraag naar de 
twee aaneengebouwde woningen op de meest oostelijke percelen. De initiatiefnemer wil daarom 
het plan deels wijzigen: ter plaatse van de beoogde twee aaneengebouwde woningen wil hij twee 
vrijstaande woningen realiseren. Dit past niet in het geldende bestemmingsplan. Voorliggend 
bestemmingsplan 'Tweede herziening Rijksweg ongenummerd naast 21 Nuland' maakt de bouw 
van twee vrijstaande woningen op de meest oostelijke percelen wel mogelijk. 

Het ontwerpbestemmingsplan lag ter inzage van 18 september tot en met 30 oktober 2017. 
Tijdens de terinzagelegging kon iedereen een zienswijze naar voren brengen. Over deze 
terinzagelegging zijn de omwonenden in een brief geïnformeerd. Er zijn geen zienswijzen 
ingediend. 

3) Voorstel 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor het 
volgende te besluiten: 
1) vast te stellen het bestemmingsplan 'Tweede herziening Rijksweg ongenummerd 

naast 21 Nuland' met IMRO-code NL.IMRO.0796.0002374-1401. Bij dit 
bestemmingsplan is gebruik gemaakt van de ondergrond, zoals die is vastgelegd 
in het bestand o_NL.IMRO.0796.0002374-1401.dgn; 

2) geen exploitatieplan vast te stellen (als bedoeld in artikel 6.12 lid 2 van de Wet 
ruimtelijke ordening). 

Steller : Erps 
Tel. : 6155728 
E-mail : l.erps@s-hertogenbosch.nl  



4) Aanleiding / besluitgeschiedenis 
Ten noorden van de Rijksweg in Nuland wordt een woningbouwplan voor in totaal zeven 
woningen gerealiseerd. Op dit moment zijn vijf van de zeven woningen in aanbouw. Na 
vaststelling van het nu geldende bestemmingsplan bleek echter onvoldoende marktvraag naar de 
twee aaneengebouwde woningen op de meest oostelijke percelen. De initiatiefnemer wil daarom 
het plan deels wijzigen: ter plaatse van de beoogde twee aaneengebouwde woningen wil hij twee 
vrijstaande woningen realiseren. 

Voor onderhavig plangebied geldt nu bestemmingsplan 'Kernen Maasdonk, herziening Rijksweg 
ongenummerd naast 21 te Nuland', vastgesteld op 9 december 2014 door de gemeenteraad van 
Maasdonk. Dit bestemmingsplan maakt hier zeven woningen mogelijk. Op de twee meest oostelijk 
gelegen percelen zijn nu binnen de bestemming Wonen' - met een strak bouwvlak - alleen twee 
aaneengebouwde woningen mogelijk, door de aanduiding 'tae' ('twee-aaneen'). 

Om hier twee vrijstaande woningen mogelijk te maken is voorontwerpbestemmingsplan Tweede 
herziening Rijksweg ongenummerd naast 21 Nuland' voorbereid ten behoeve van het vooroverleg 
met provincie en waterschap. Omwonenden zijn met een huis-aan-huisbrief over het voornemen 
geinformeerd (zie onder 6. Burgerparagraaf). 

Op 13 september 2017 stemden we in met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan 
'Tweede herziening Rijksweg ongenummerd naast 21 Nuland'. Hierover is uw raad in een 
raadsinformatiebrief geïnformeerd (reg.nr. 7171497). 

5) Inhoud 

Plangebied 
Het plangebied van het woningbouwplan Rijksweg Nuland ligt ten zuidwesten van de kern Nuland, 
in het overgangsgebied tussen die kern en het buitengebied en dus in een groene en open 
omgeving. Het wordt begrensd door agrarische percelen en woonpercelen aan de westkant, een 
woonperceel aan de oostkant, de rijksweg A59 en de (gemeentelijke) Rijksweg aan de zuidkant 
en agrarisch gebied in gebruik als weiland aan de noordkant. 

Globale i:ggng plangebied woonontwikkeling Rijkaweg Nu/and(bron: Googfe Eadh) 



Oorspronkelijke planopzet Nieuwe planopzet 
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Uitsnede verbeelding geldend bestemmingsplan 

Plangebied bestemmingsplan 'Tweede herziening Riiksweg ongenummerd naast 21 Nuland' 
Het plangebied van dit bestemmingsplan heeft alleen betrekking op de twee meest oostelijke 
percelen. De impressies hieronder tonen de oorspronkelijke planopzet en de nieuwe planopzet, 
met daaronder een uitsnede van de verbeelding van het geldende bestemmingsplan en een van 
de verbeelding van bestemmingsplan 'Tweede herziening Rijksweg ongenummerd naast 21 
Nuland'. 

Stedenbouwkundige en landschappeliike inpassing 
De realisatie van twee vrijstaande woningen in plaats van twee aaneengebouwde woningen 
maakt aan de noordkant, richting het huidige weiland / de parkstrook, een meer representatieve 
gevel mogelijk met een open uitstraling. De berging bij de woning verschuift naar de zuidkant van 
die woning en heeft zo een geluidafschermende werking. Het bouwvlak van deze woning ligt nu 
ook op dezelfde afstand van de noordelijke erfgrens als de andere woningen in dit 
woningbouwplan (zie impressies). 
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In het oorspronkelijk stedenbouwkundig plan hadden de twee aaneengebouwde woningen 
verspringende rooilijnen, zodat een informele sfeer ontstaat. De bouwvlakken van de vrijstaande 
woningen hebben eveneens een verspringende rooilijn van 3 meter. 

De woningen moeten twee parkeerplaatsen op eigen terrein hebben, naast of achter elkaar: de 
garages zijn in het nieuwe stedenbouwkundig plan bij beide woningen namelijk meer naar 
achteren geschoven. 

Aansluiting bii inrichtincjsplan en beeldkwaliteit 
Voor het woningbouwplan Rijksweg Nutand als geheel is een notitie beeldkwaliteit en 
landschappelijke inpassing opgesteld. De uitgangspunten voor wat betreft beeldkwaliteit uit dit 
stuk blijven gehandhaafd. Wat betreft de erfinrichting en erfscheidingen moet worden 
aangesloten bij het reeds opgestelde inrichtingsplan. 

Milieu 
Bij de situering van de woningen moet rekening worden gehouden met de geluidbelasting 
vanwege de rijksweg A59 en de (gemeentelijke) Rijksweg. De bergingen (met kap) en de 
verplichte grondwal hebben dan ook een afschermende werking. 

De geluidbelasting vanwege de rijksweg A59 bedraagt maximaal 56 dB (op de zuidgevel van de 
zuidelijke woning). Dit is hoger dan voorkeursgrenswaarde van 48 dB, en hoger dan de hoogst 
toelaatbare grenswaarde van 53 dB. Deze gevel moet als dove gevel worden uitgevoerd. Voor de 
andere gevels met een geluidbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB zal 
voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan een besluit worden genomen tot 
ontheffing van de voorkeursgrenswaarde voor een hogere grenswaarde. 

Gezondheid 
Het plangebied ligt binnen een afstand van 2 km van een geitenhouderij. Uit landelijk onderzoek 
blijkt dat er binnen 2 km van geitenhouderijen iets meer longontsteking voorkomt dan daarbuiten; 
(200 van de 1650 gevallen van longontsteking op de 100.000 inwoners per jaar worden 
toegeschreven aan een geitenhouderij op minder dan 2 kilometer). De GGD-Brabant heeft 
hierover in een advies haar zorgen geuit en mede daarom heeft de provincie sinds juli 2017, uit 
voorzorg en tot meer bekend is, een bouwstop voor geitenhouderijen afgekondigd. Omgekeerd 
zou dit kunnen betekenen dat nieuwe ontwikkelingen binnen 2 km van een geitenhouderij deze 
risico's niet ten goede komen. Naast de verhoogde gezondheidsrisico's kan een geitenhouder zich 
ook benadeeld voelen bij ontwikkelingen binnen 2 km van zijn geitenhouderij. Op dit moment zijn 
er geen wettelijke normen of landelijke richtlijnen voor deze problematiek. Het is een aspect 
waarnaar nader onderzoek wordt verricht. Meer duidelijkheid over mogelijke maatregelen aan de 
bron wordt pas over 1 â 2 jaar verwacht. Over de huidige stand van zaken hebben wij 
initiatiefnemers geïnformeerd. Zij zijn hiervan door ons in kennis gesteld en aanvaarden het 
procesrisico. 

6) Burgerparagraaf/ Procedure 

Inspraak en vooroverleg 
Vanwege de geringe wijziging ten opzichte van het geldende bestemmingsplan is besloten geen 
inspraakprocedure te starten. In plaats daarvan zijn eind juni alle direct omwonenden door de 
gemeente in een brief geïnformeerd over het voornemen en over de herziening van het 
bestemmingsplan. 

Ook is in het kader van het wettelijk vooroverleg op 6juli 2017 een voorontwerpbestemmingsplan 
naar provincie Noord-Brabant en waterschap Aa en Maas gestuurd. Beide instanties hebben het 



plan beoordeeld en geen inhoudelijke reactie gegeven. 

Ontwerpbestemmingsplan 
Het ontwerpbestemmingsplan lag ter inzage van 18 september tot en met 30 oktober 2017. 
Tijdens de terinzagelegging kon iedereen een zienswijze naar voren brengen. Ook over deze 
terinzagelegging zijn de omwonenden in een brief geïnformeerd. Er zijn geen zienswijzen 
ingediend. 

7) Economische uitvoerbaarheid 
De initiatiefnemer heeft in augustus 2017 een allonge getekend die volgt op de anterieure 
overeenkomst van 2 december 2013 voor de bouw van zeven woningen. Deze allonge voorziet in 
de doorberekening van de kosten voor (het opstellen van) het nieuwe bestemmingsplan voor de 
twee woningen op de meest oostelijke percelen en de eventueel uit te keren tegemoetkoming in 
planschade. Daarmee is het verhaal van kosten anderszins verzekerd, als bedoeld in artikel 6.12 
lid 2 Wro, en wordt uw raad voorgesteld te besluiten dat voor deze ontwikkeling geen 
grondexploitatieplan nodig is. 

Burgemeester en wethouders van s-Hertogenbosch, 
De secretaris, 	 De burgemeester, 

mr. drs. I.A.M. Woestenberg 	drs. J.M.L.N. Mikkers 

Bijlagen: 
1. toelichting en regels bestemmingsplan 'Tweede herziening Rijksweg ongenummerd naast 21 

Nuland' 
2. verbeelding bestemmingsplan 'Tweede herziening Rijksweg ongenummerd naast 21 Nuland' 



De gemeenteraad van s-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 30 januari 2018; 

overwegende, dat met ingang van 18 september 2017 het ontwerpbestemmingsplan 'Tweede 
herziening Rijksweg ongenummerd naast 21 Nuland' gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen, 
van welke terinzagelegging vooraf de wettelijk voorgeschreven bekendmakingen zijn gedaan; 

in aanmerking nemende dat binnen deze termijn geen zienswijzen zijn ingediend; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 december 2017, reg.nr. 7424387; 

overwegende, dat zij zich met de inhoud van dit voorstel, kan verenigen; 

gelet op de Gemeentewet en de Wet ruimtelijke ordening: 

Besluit 
1) vast te stellen het bestemmingsplan 'Tweede herziening Rijksweg ongenummerd 

naast 21 Nuland' met IMRO-code NL. IMRO.0796.0002374-1 401. Bij dit 
bestemmingsplan is gebruik gemaakt van de ondergrond, zoals die is vastgelegd 
in het bestand o_NL.IMRO.0796.0002374-1 401 .dgn; 

2) geen exploitatieplan vast te stellen (als bedoeld in artikel 6.12 lid 2 van de Wet 
ruimtelijke ordening). 

's-Hertogenbosch, 	 VERGADERING 
De gemeenteraad voornoemd, 

	GEMEENTERAAD, 

7  :r:.:esz 	
;

CONFORM BESLOTEN 
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