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1. INLEIDING 

 

1.1 Aanleiding 
 

Binnen de gemeente Mill en Sint Hubert bevindt zich een voormalig zandwinplassengebied genaamd 

‘De Kuilen’. Het gebied is gelegen even ten noordwesten van de dorpskern van Mill. Sinds enkele ja-

ren is de zandwinning beëindigd en zijn de plassen en het omliggende gebied afgewerkt. Momenteel 

wordt het gebied voornamelijk gebruikt als natuur- en recreatiegebied, aantrekkelijk voor onderne-

mers, recreanten en bewoners.  

 

De bestemmingsplannen voor het gebied zijn inmiddels niet meer actueel en sluiten niet goed aan op 

het feitelijke gebruik en de gewenste bouw- en gebruiksmogelijkheden. De ambitie is om, met mate, 

meer recreatie te stimuleren met behoud van de natuurlijke kwaliteiten. Daartoe heeft de gemeente-

raad op 7 februari 2019 de gebiedsvisie ‘De Kuilen’ vastgesteld. Deze gebiedsvisie vormt een inspira-

tiebron en leidraad voor toekomstige ontwikkelingen. Inmiddels heeft de gemeenteraad d.d. 11 juni 

2020 voor een deel van het gebied, namelijk de recreatieve zone rondom de plassen, de ‘Verordening 

De Kuilen 2020’ vastgesteld. Daarnaast is voor een ander deel van het gebied, het kleinschalig land-

schap aan de oostzijde, een nadere gebiedsuitwerking door de gemeenteraad vastgesteld op 15 april 

2021.   

 

De vastgestelde visies voor De Kuilen, alsmede onderdelen uit de verordening worden in dit bestem-

mingsplan verbrede reikwijdte vertaald tot een juridisch kader, waaraan nieuwe initiatieven kunnen 

worden getoetst. 

 

Dit bestemmingsplan verbrede reikwijdte is overwegend conserverend van aard, maar biedt samen 

met de gebiedsvisie ‘De Kuilen’ en de gebiedsuitwerking ‘Kleinschalig Landschap’ wel een afwegings-

kader voor nieuwe initiatieven. Zodra een initiatief concreet is uitgewerkt tot een stedenbouwkundige 

schets en de benodigde onderzoeken zijn uitgevoerd worden deze getoetst aan het afwegingskader. 

Indien het initiatief past binnen het ruimtelijke afwegingskader zal vervolgens een planologische pro-

cedure worden doorlopen. 

 

De gemeente hecht waarde aan een uitgebreide omgevingsdialoog en ziet ook graag aspecten zoals 

natuur, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid terugkomen bij de uitwerking van initiatieven.  

 

Dit zijn thema’s die onder de huidige wetgeving niet altijd even goed te vertalen zijn tot een adequate 

regeling, omdat deze thema’s verder reiken dan ‘een goede ruimtelijke ordening’. In de nieuwe Omge-

vingswet, die naar verwachting medio 2022 in werking treedt, draait het om ‘de fysieke leefomgeving’, 

dat een bredere reikwijdte heeft dan ‘een goede ruimtelijke ordening’. Dit betekent dat genoemde 

thema’s in bepaalde mate wel geregeld kunnen en zelfs moeten worden in het omgevingsplan, zijnde 

de opvolger van het bestemmingsplan. 
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Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet heeft de gemeente bij brief van 

25 augustus 2020 het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht om het pro-

ject Omgevingsplan ‘De Kuilen’ bij Ministeriële regeling toe te voegen aan de eerder bij Algemene 

Maatregel van Bestuur vastgestelde experimenten in het kader van de Crisis- en Herstelwet.  

Bij besluit van 8 februari 2021 heeft het ministerie het De Kuilen opgenomen in de Regeling uitvoering 

Crisis- en herstelwet (achtste tranche). De regeling is op 15 februari 2021 gepubliceerd in de Staats-

courant. 

 

De gemeente wenst het onderhavige bestemmingsplan dan ook vast te stellen als bestemmingsplan 

met verbrede reikwijdte. Om het plan toegankelijk te maken via de landelijke voorziening www.ruimte-

lijkeplannen.nl is ervoor gekozen om voor wat betreft alle bestemmingen, dubbelbestemmingen en 

aanduidingen aan te sluiten bij de landelijke standaarden ingevolge de Wet ruimtelijke ordening (waar-

onder de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2012). 

 

In hoofdstuk 2 van deze toelichting wordt dit nader beschreven. 

 

 

1.2 Geldende bestemmingsplannen 
 

Het grootste deel van het beoogde plangebied is gelegen binnen het bestemmingsplan ‘Buitengebied 

Mill en Sint Hubert’, dat op 20 juni 2013 door de gemeenteraad is vastgesteld. 

 

Dit bestemmingsplan is herzien naar aanleiding van een uitspraak van de Afdeling Bestuursrecht-

spraak van de Raad van State (30 april 2014), nieuw provinciaal beleid (Verordening Ruimte Noord-

Brabant) en enkele gewijzigde inzichten. Deze herziening ‘Buitengebied Mill en Sint Hubert Herziening 

2018’ is vastgesteld op 26 september 2019. Bij uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 

Raad van State (hierna: Afdeling) d.d. 12 februari 2020 zijn enkele onderdelen van het bestemmings-

plan vernietigd. Het betreft hier een voorwaarde in een aantal artikelen dat de achtergrondconcentra-

tie, vermeerderd met de bijdrage van het initiatief, een jaargemiddelde concentratie (PM10) op gevoe-

lige objecten veroorzaakt van maximaal 31,2 microgram per m3.  De artikelen waarin deze voor-

waarde is opgenomen zijn door de Afdeling vernietigd. 

 

Een klein deel van het beoogde plangebied, de zuidelijke plas, is gelegen binnen het bestemmings-

plan ‘De Kuilen’, vastgesteld op 4 januari 2000.  

 

Een bedrijfsperceel aan de Langenboomseweg 148, dat ten westen van de plassen is gelegen, valt 

onder het bestemmingsplan ‘Langenboomseweg 148 te Langenboom’, dat op 5 november 2015 is 

vastgesteld. 

 

Aan de oostzijde van het beoogde plangebied geldt voor de locatie Kampweg 50 het op 24 september 

2020 vastgestelde bestemmingsplan ‘Mill-West 2019’. Deze locatie wordt meegenomen in dit bestem-

mingsplan verbrede reikwijdte.   

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Aan de noordoostzijde van het beoogde plangebied is op 12 januari 2021 het wijzigingsplan ‘Graafse-

weg (ong.), Mill’ vastgesteld. Deze locatie wordt eveneens meegenomen in dit bestemmingsplan ver-

brede reikwijdte. 

 

Tenslotte is de locatie Kampweg 45 in het plangebied gelegen en daar vigeert op dit moment het be-

stemmingsplan ‘Kampweg 45 te Mill’ dat op 16 april 2020 is vastgesteld. 

 

 
1.3  Opbouw bestemmingsplan verbrede reikwijdte 
 

Deze toelichting is als volgt opgebouwd: 

 

 Hoofdstuk 2 wordt de verbrede reikwijdte nader beschreven 

 Hoofdstuk 3 beschrijft de nieuwe thema’s 

 Hoofdstuk 4 beschrijft het gebiedsprofiel, besluitprofiel en de stedenbouwkundige en ruimtelijke 

inpassing. 

 Hoofdstuk 5 beschrijft het relevante rijks-, provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleidskader. 

 Hoofdstuk 6 beschrijft de toetsing aan de milieu- en overige onderzoeksaspecten.  

 Hoofdstuk 7 beschrijft de juridische aspecten. 

 Hoofdstuk 8 gaat in op de uitvoerbaarheid.  

 Hoofdstuk 9 geeft een toelichting op de procedure.  
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2. VERBREDE REIKWIJDTE 

 
2.1 Aanvraag verbrede reikwijdte 
 

Zoals vermeld heeft de gemeente bij brief van 25 augustus 2020 het Ministerie van Binnenlandse Za-

ken en Koninkrijksrelaties verzocht om het project Omgevingsplan ‘De Kuilen’ bij Ministeriële regeling 

toe te voegen aan de eerder bij Algemene Maatregel van Bestuur vastgestelde experimenten in het 

kader van de Crisis- en Herstelwet.  

 

Projectformat Innovatieve duurzame experimenten  

 

1. Titel project 

Omgevingsplan De Kuilen 

 

2. Indiener 

Gemeente Mill en Sint Hubert 

 

3. Projectbeschrijving (korte beschrijving doel, locatie, betrokken partijen etcj^ 

Ruimte bieden en richting geven aan de organische ontwikkeling van het gebied tot een veilig, ge-

zond, duurzaam en aantrekkelijk recreatiegebied. 

 

Hiervoor willen we komen tot een flexibel bestemmingsplan met een brede reikwijdte op het gebied 

van thema's die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Wij denken hierbij met name aan: 

 

 de thema's omgevingskwaliteit, veiligheid, gezondheid, gebruik ten behoeve van maat-

schappelijke functies, duurzaamheid, water, energie, natuur, geluid. 

 integratie van regels gebruiksruimte en gewenste kwaliteit: ruimtelijk, verordening, nieuwe 

thema's 

 passende participatievorm voor met name de uitwerking van de gebiedsvisie kleinschalig 

landschap 

 

Daarbij doen we zowel ambtelijk als bestuurlijk ervaring op met het instrumentarium van de Omge-

vingswet. 

 

Tevens wordt invulling gegeven aan de wens van de gemeenteraad om participatie vorm te geven 

in de geest van de Omgevingswet om zodoende samen met de gebruikers van het gebied invulling 

te geven aan de thema's en gebiedsdoelen. Bestaande rechten worden gerespecteerd. 

 

4. Hoe draagt het project bij aan de versterking van de economische structuur? 

Economisch worden kansen gezien voor (extensieve) recreatie. Daarnaast willen we ruimte bieden 

aan bestaande bedrijven in het gebied om om te schakelen, enerzijds in het kader van de transitie 
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landbouw, anderzijds omdat ze om andere redenen op zoek zijn naar een ander toekomstperspec-

tief. 

5. Hoe draagt het project bij aan innovatieve ontwikkelingen? 

 

De gemeente staat open voor innovatieve ontwikkelingen en speelt daarin een faciliterende rol. 

Qua regelgeving zijn we op zoek naar een manier om kwaliteitsverbetering te belonen door ruimere 

ontwikkelmogelijkheden. 

 

6. Hoe draagt het project bij aan duurzaamheid? 

 

Duurzaamheid zien we als één van de aspecten van kwaliteitsverbetering. Onderzocht kan worden 

hoe initiatieven die bijdragen aan energietransitie of klimaatverbetering kunnen worden beloond 

door ruimere ontwikkelmogelijkheden. 

 

7. Tegen welke wettelijke grens loopt het project aan en wat zou aan wetten/regels moeten 

veranderen? 

 

1. Bredere thematiek, (art 7c Besluit uitvoering CHW) 

2. Integratie van regels fysieke leefomgeving (ro, milieu, verordening), (art 7c) 

3. Kwaliteitsverbetering belonen ook voor niet-agrarische bedrijven, (art 7c) 

4. Planschademoment verschuiven naar de fase van de Omgevingsvergunning. (art 7w) 

 

8. Tijdsplanning (start/einde)? 

Start: september 2020 (voorbereiding)  

Start procedure: Q1 2021  

Vaststelling: Q3 2021 

 

 

Bij besluit van 8 februari 2021 heeft het ministerie het De Kuilen opgenomen in de Regeling uitvoering 

Crisis- en herstelwet (achtste tranche). De regeling is op 15 februari 2021 gepubliceerd in de Staats-

courant. 

 

Met de vaststelling van dit bestemmingsplan verbrede reikwijdte wordt uitvoering gegeven aan het Mi-

nisteriële besluit. 

 
 

2.2 Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte  
 

Artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Chw) geeft aan aangewezen gemeenten de 

mogelijkheid om af te wijken van een aantal wettelijke regels. In deze paragraaf komen de verschil-

lende mogelijkheden die worden geboden met het Besluit Chw aan de orde. Daarbij is aangegeven 

welke keuzen zijn gemaakt voor het plangebied ‘De Kuilen’.  
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7c lid typering omschrijving Wordt gebruikt in dit plan? 

1.  verbrede reikwijdte Naast goede ruimtelijke ordening zijn 

ook regels t.b.v. een veilige en gezonde 

en fysieke leefomgeving en goede om-

gevingskwaliteit mogelijk en t.b.v. het 

doelmatig beheren, gebruiken en ont-

wikkelen van de fysieke leefomgeving 

ter vervulling van maatschappelijke 

functies. 

Ja, algemene en specifieke zorg-

plicht en maatwerkregels voor 

verschillende functies. De ver-

breding is vooral gezocht in: 

 

1. Bredere thematiek (art. 

7c Besluit uitvoering 

Chw): omgevingskwali-

teit, veiligheid, gezond-

heid, gebruik ten be-

hoeve van maatschappe-

lijke functies, duurzaam-

heid, water, energie, na-

tuur, geluid. 

2. Integratie van regels fy-

sieke leefomge-

ving,v.w.b. ro, milieu, 

verordening (art. 7c 

Chw)  

3. Kwaliteitsverbetering be-

lonen ook voor niet agra-

rische bedrijven (art. 7c 

Chw) 

4. Planschademoment ver-

schuiven naar de fase 

van de omgevingsver-

gunning (art. 7w Chw) 

 

2.  looptijd Looptijd van 20 jaar in plaats van 10 

jaar. Legessanctie niet van toepassing. 

Ja 

3.  voorlopige bestem-

mingen 

Voorlopige bestemmingen mogelijk met 

een looptijd van 10 jaar in plaats van 5 

jaar. 

Niet van toepassing 

4.  meldingsplicht Verbod om zonder melding bepaalde 

activiteiten te verrichten kan worden op-

genomen in het bestemmingsplan ver-

brede reikwijdte. 

Niet van toepassing 

5.  beleidsregels In het bestemmingsplan verbrede reik-

wijdte kunnen regels worden gesteld 

waarvan de uitleg bij de uitoefening van 

een bij die regels aan te geven be-

voegdheid afhankelijk wordt gesteld van 

beleidsregels. 

Bij nieuwe ontwikkelingen met 

een ruimtebeslag is een meer-

waardeplan van toepassing dat 

tegelijkertijd met het bestem-

mingsplan verbrede reikwijdte 

wordt vastgesteld en onderdeel 

uitmaakt van de regels. 
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7c lid typering omschrijving Wordt gebruikt in dit plan? 

6.  welstand Beleidsregels met betrekking tot wel-

stand worden door de raad vastgesteld. 

Deze worden in dit plan niet 

meegenomen 

7.  planschade Planschade wordt onder voorwaarden 

als voorzienbaar aangemerkt. Dit wordt 

bepaald o.b.v. concreet verzoek. 

In dit bestemmingsplan verbrede 

reikwijdte zijn nieuwe ontwikke-

lingen alleen mogelijk middels 

een afwijking of middels een wij-

zigingsplan. Planschade is pas 

aan de orde bij toepassing van 

een van deze instrumenten en dit 

betekent dat het planschademo-

ment in ieder geval verschuift 

naar de fase van een omge-

vingsvergunning of het wijzi-

gingsplan. 

8.  RO-standaarden / uit-

voerbaarheid/ 

milieukwaliteitseisen 

en akoestisch 

onderzoek 

Afgeweken kan worden van: 

a. De verplichting om een bestemmings-

plan conform de SVBP 2012 op te stel-

len en digitaal beschikbaar te stellen op 

de landelijke website; 

b. Het uitvoerbaarheidsvereiste zoals 

bedoeld in artikel 3.1.6, eerste lid, onder 

f en het vijfde lid, onder c Bro (beschrij-

ving van de wijze waarop milieukwali-

teitseisen zijn betrokken). 

c. Een hogere waardenbesluit op te ne-

men in het bestemmingsplan verbrede 

reikwijdte; 

d. Minder gedetailleerd onderzoek te 

doen in het kader van het hogere waar-

denbesluit 

Sub a: Het plan is conform SVBP 

2012 opgesteld. Specifieke rege-

lingen met verbrede reikwijdte 

zijn middels een gebiedsaandui-

ding opgenomen en derhalve 

met een klik op de betreffende 

gebiedsaanduiding toegankelijk 

gemaakt. 

 

Sub b: Nieuwe initiatieven zijn 

niet rechtstreeks mogelijk ge-

maakt. Medewerking is mogelijk 

op basis van een wijzigingsplan 

of omgevingsvergunning met uit-

gebreide procedure. De onder-

zoeken om de uitvoerbaarheid 

aan te tonen, zijn uitgesteld tot 

het moment dat gebruik wordt 

gemaakt van de planologische 

procedure. 

 

Sub c en d: Hiervan is geen ge-

bruik gemaakt in dit bestem-

mingsplan verbrede reikwijdte.  

 

9.  maatwerkregels Mogelijkheid tot opname van gebiedsge-

richte geluidswaarden (hogere of lagere 

waarden dan het Activiteitenbesluit voor-

schrijft). 

Niet van toepassing 
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Conclusies 

Het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft plannenmakers een jaar extra gege-

ven om zich voor te bereiden op het maken van een Omgevingsplan. Dat betekent dat men de ko-

mende tijd steeds de afweging moet maken welk plantype het beste kan worden ingezet bij nieuwe 

ontwikkelingen (groot en klein).  

 

De gemeente kiest nadrukkelijk om gebruik te maken van de mogelijkheden van een bestemmings-

plan met verbrede reikwijdte. De belangrijkste overwegingen zijn:  

 

1. Bredere thematiek (art. 7c Besluit uitvoering Chw): omgevingskwaliteit, veiligheid, gezondheid, 

gebruik ten behoeve van maatschappelijke functies, duurzaamheid, water, energie, natuur, 

geluid. 

2. Integratie van regels fysieke leefomgeving, v.w.b. ro, milieu, verordening (art. 7c Chw)  

3. Kwaliteitsverbetering belonen ook voor niet agrarische bedrijven (art. 7c Chw). 

 

Doel van het plan is ruimte bieden en richting geven aan de organische ontwikkeling van het gebied 

tot een veilig, gezond, duurzaam en aantrekkelijk recreatiegebied. Deze nieuwe thema’s worden na-

der besproken in het volgende hoofdstuk. 
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3.  NIEUWE THEMA’S 

 

De gemeente wil een nieuw flexibel bestemmingsplan opstellen met een brede reikwijdte op het ge-

bied van de thema’s natuur, duurzaamheid, veiligheid en gezondheid. Naast de bestaande instrumen-

ten van de Wet ruimtelijke ordening  die kunnen worden ingezet op het gebied van flexibiliteit en kwali-

teit wil de gemeente onderzoeken of inspanningen op het gebied van genoemde thema's kunnen wor-

den beloond.    

 

De Omgevingswet biedt kansen om aan een gezonde leefomgeving te werken. 

Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede om-

gevingskwaliteit is namelijk één van de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet. 

 

Natuur, Veiligheid, Duurzaamheid en Gezondheid kunnen niet los van elkaar worden gezien. Zij dra-

gen allemaal bij aan een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en versterken elkaar. Hieronder zijn 

de verschillende thema’s benaderd vanuit de invalshoek Gezondheid. Tevens is gekeken op welke 

wijze we deze op kunnen nemen in het bestemmingsplan verbrede reikwijdte. 

 

Nieuwe ontwikkelingen met een ruimtebeslag (transformatie of nieuwe nevenactiviteiten) zijn in dit be-

stemmingsplan verbrede reikwijdte niet rechtstreeks toegestaan. Om medewerking te verlenen is een 

uitgebreide omgevingsvergunningprocedure of de vaststelling van een wijzigingsplan benodigd. Na 

inwerkingtreding van de Omgevingswet zal sprake zijn van een omgevingsplanactiviteit. Bij toepassing 

van de genoemde instrumenten wordt getoetst aan het meerwaardeplan. In de laatste paragraaf van 

dit hoofdstuk wordt het meerwaardeplan kort omschreven. 

 

 

3.1 Gezondheid 
 

De GGD/GHOR benadert gezondheid op twee manieren: gezondheidsbescherming en gezondheids-

bevordering. 

 

Gezondheidsbescherming is van oudsher onderwerp in het omgevingsrecht, van Hinderwet naar Wet 

milieubeheer, naar Omgevingswet. Het betreft regelgeving ter voorkoming van risico’s,  hinder en ge-

vaar en ter bescherming van een goed woon- en leefklimaat. Dit vindt zijn vertaling in het bestem-

mingsplan in het scheiden van functies en regels ten aanzien van bodemkwaliteit, geluidhinder, lucht-

kwaliteit en externe veiligheid. 

 

Gezondheidsbevordering richt zich op gedrag (stoppen met roken, gezond gewicht, bewegen, minder 

stress) en voorzieningen. Gebleken is dat de inrichting van de leefomgeving een belangrijke factor is 

voor gezond gedrag en welbevinden. De GGD/GHOR benoemt onderstaande aandachtspunten bij het 

inrichten van een veilige en gezonde leefomgeving: rookvrij, gezond gewicht, aantrekkelijke plekken 

dichtbij, aangename zijde bij gebouwen, geen houtrook, actief vervoer.  
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Voor het gebied De Kuilen is de ‘Quickscan gezonde leefomgeving’ ingevuld voor de thema’s beweeg-

vriendelijkheid, groen, hitte, sociale veiligheid, veehouderijen en omgeving, verkeer en geluid en ver-

keersveiligheid. Hieruit blijkt dat ruimschoots wordt voldaan aan de door de GGD/GHOR voorgestelde 

normen.   

 

Juist vanwege deze plus heeft het gebied een belangrijke functie voor de omliggende kernen en de 

regio. Het betekent dan ook niet dat er geen maatregelen nodig zijn. Wat goed is willen we behouden 

en versterken! 
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3.2 Sociale veiligheid  
 

In het algemeen wordt een meervoudige relatie gevonden tussen (ervaren) gezondheid en gevoelens 

van sociale (on)veiligheid: slechte gezondheid werkt een verhoogd gevoel van kwetsbaarheid in de 

hand, maar ook kan een gevoel van onveiligheid de mobiliteit verminderen met gezondheidsverlies als 

gevolg. Als een buurt veiliger aanvoelt dan gaan mensen meer naar buiten, bewegen meer en dit 

draagt bij aan een betere gezondheid. Een veilige buurt haalt mensen uit een isolement, doordat er 

meer mogelijkheden zijn om elkaar te ontmoeten. Onveiligheid beperkt mensen dus in hun regie en 

veerkracht en is op die manier van invloed op gezondheid en welzijn. 

 

Veiligheid is een van de kernvoorwaarden voor een prettige en gezonde leefomgeving. Om de leef-

baarheid en veiligheid te vergroten zijn de volgende ambities in het Integraal Veiligheidsplan 2019-

2022 (hierna: IVP) gesteld:  

 

- Stimuleren van betrokkenheid van bewoners bij veiligheid in de wijk en vergroten van de meldings-

bereidheid.  

- Verbeteren van het adviesproces voor de vergunningverlening evenementen  

- Vergroten van de verkeersveiligheid in de wijken en aansluiten bij het doel van de provincie voor nul 

verkeersdoden. 
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Met het oog op de verkeersveiligheid is het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (2012-2022) vast-

gesteld.  

Voor de uitvoering van het Integraal Veiligheidsplan en Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan zijn 

middelen opgenomen in de begroting. 

 

Gebiedsspecifieke ambitie - vertaling in bestemmingsplan verbrede reikwijdte 

De ambitie voor het gebied is behouden en versterken van de aanwezige kwaliteiten. Dit willen we be-

reiken door: 

- Investeringen in Sociale veiligheid belonen als Meerwaarde bij ontwikkeling 

- Kader voor evenementen uit de Verordening De Kuilen opnemen in de planregels. De toelich-

ting op dit kader is bijgevoegd onder bijlage 2 van deze plantoelichting. 

 

 

3.3 Mobiliteit, bewegen, actief vervoer 
 

Naast het voorzien in de behoefte of noodzaak aan verplaatsing heeft mobiliteit invloed op de aspec-

ten veiligheid (verkeersongelukken), gezondheid (bewegen, geluidhinder, luchtkwaliteit) en duurzaam-

heid (klimaat/CO2).  

 

Voor een veilige en gezonde leefomgeving is het belangrijk dat: 

 

- Wonen en druk verkeer zijn gescheiden 

- Er aparte stroken of routes voor langzaam verkeer zijn; 

- Voorzieningen en toegankelijke aantrekkelijke plekken dichtbij zijn; 

- Er aandacht is voor actief vervoer (lopen en fietsen) in beleid, ontwerp en gebruik; 

- Er tussen kernen goede (E-) fiets- en OV–verbindingen zijn. 

 

In het gebied ondervinden zeer weinig woningen hinder door verkeerslawaai. Er is sprake van een 

goede tot zeer goede geluidkwaliteit, waarbij natuurlijke geluiden de overhand hebben en slapen met 

een open raam meestal zonder hinder mogelijk is. 

 

Voor de uitvoering van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (2012-2022) zijn middelen opge-

nomen in de begroting. 

 

Het Investeringsfonds Ruimtelijke Kwaliteit kan worden benut voor versterking en verbetering fietsver-

bindingen. 

 

Gebiedsspecifieke ambitie - vertaling in bestemmingslan 

De ambitie is behouden en versterken van de aanwezige kwaliteiten. Dit willen we bereiken door: 

- Investeringen in mobiliteit belonen als Meerwaarde bij ontwikkeling 

 

 



 

Hoofdstuk 3 16 
 

3.4 Houtrook 
 

Naast de gezondheidseffecten van roken is er steeds meer aandacht voor de gezondheidseffecten 

van houtrook (houtkachels, barbecues, vuurkorven enz.). Door houtrook te beperken worden er min-

der schadelijke stoffen uitgestoten en wordt hinder ten gevolge van de geur van houtrook beperkt. 

Open vuur in de openbare ruimte is in eerste instantie verboden vanuit het oogpunt van veiligheid. 

Sinds 2015 is het gemeentelijk stookbeleid gewijzigd. Vanaf dat moment worden er géén stookvergun-

ningen / -ontheffingen meer verleend voor het verbranden van snoeihout. Vermindering van houtrook 

draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving, de gezondheid en het welbevinden.  

 

Gebiedsspecifieke ambitie – vertaling in bestemmingsplan verbrede reikwijdte 

De ambitie is beperken van houtrook in de openbare ruimte: 

- Het verbod op open vuur, zoals barbecues, vuurkorven, kampvuren uit de Verordening De 

Kuilen worden vertaald in de gebruiksregels van de bestemmingen Bos, Natuur en Water. 

 

 

3.5 Duurzaamheid, natuur, groen en water 
 

Een duurzame wereld zorgt ervoor dat de huidige leefkwaliteit ook gegarandeerd kan worden voor 

toekomstige generaties doordat mens (people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in 

evenwicht zijn. 

- People: wat betekent het initiatief voor de gemeenschap in termen van veiligheid en gezond-

heid, sociale samenhang (sociale inclusiviteit) en kwaliteit van de leefomgeving? Hebben 

mensen profijt van het initiatief in hun omgeving? 

- Planet: hoe draagt het initiatief bij aan meer circulariteit en daarmee volhoudbaarheid van 

onze leefomgeving (minder energie- grondstofverspilling, minder klimaatbelasting)? 

- Profit: profit is een voorwaarde om ook de twee andere dimensies te verbeteren. 

 

Het gaat er daarbij om niet alleen vanuit een ecologische, sociale of economische hoek naar de ont-

wikkelingen te kijken, maar deze integraal te benaderen.  

Het Investeringsfonds Ruimtelijke Kwaliteit kan worden benut voor versterking en verbetering inzake 

de hierna te beschrijven deelthema’s. 

 

3.5.1 Natuur, groen en water 

 

Duurzaamheid is in balans met de natuur. Het thema natuur ziet deels op gebieds- en soortenbe-

scherming, zoals beschreven in paragraaf 5.2.2 ‘Ecologie’, en heeft raakvlakken met de diverse mili-

euaspecten die in dit hoofdstuk aan de orde zijn gesteld, alsmede met het aspect water. Daarnaast 

ziet het thema natuur ook op natuurbeleving (een groene omgeving). 

 

Naast de landschappelijke en ecologische kwaliteiten heeft een groene omgeving een positief effect 

op de gezondheid. Groen heeft grofweg twee kwaliteiten die de gezondheid bevorderen:  
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1. Zichtgroen reduceert stress;  

2. Gebruiksgroen bevordert beweging.  

 

De algemene gezondheidsambitie (GGD) is dat het percentage groen 30% of hoger is. Dit percentage 

wordt in het plangebied ruimschoots gehaald. Het gebied vormt een uitloopgebied voor de omliggende 

kernen en draagt bij aan de gezondheid van de bewoners in de regio. 

 

3.5.2 Klimaat 

 

Natuur, groen en water hebben een positief effect op het klimaat (duurzaamheid): 

- Groen geeft schaduw en heeft een isolerende werking. Op een hete zomerdag kan het wel 10 

tot 15 graden koeler zijn onder een boom dan in de zon.  

- Gevelgroen en groene daken hebben een isolerende werking; 's zomers werkt een begroeide 

muur verkoelend en 's winters beschermen groenblijvende klimplanten een gebouw tegen kou 

en slagregens.  

- Groen beschermt tegen wind.  

- Meer groen draagt in perioden van extreme hitte bij aan minder hitteoverlast in steden.  

- Voldoende waterbergend vermogen van de (minder versteende) bodem zorgt bij extreme hoe-

veelheden neerslag voor minder wateroverlast en voor minder verdroging.  

 

3.5.3 Duurzaam bouwen 

 

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Duurzaam 

ontwikkelen staat onder andere voor het ontwikkelen en beheren van de gebouwde omgeving met 

respect voor mens en milieu. Het betreft naast het duurzaam opwekken van energie en energie-neu-

traliteit, ook duurzaam bouwen (hergebruik en met materialen die het milieu het minst belasten) en le-

vensloopbestendigheid (een woning die geschikt is voor elke levensfase). 

 

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning wordt de ‘Handleiding duurzaam bouwen’ uitgereikt.  

 

Gebiedsspecifieke ambitie – vertaling in bestemmingsplan verbrede reikwijdte 

De ambitie voor het gebied is behouden en versterken van de aanwezige kwaliteiten. Dit willen we be-

reiken door: 

- Versterken en in stand houden binnen de bestemmingen Bos en Natuur 

- Landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbetering opnemen als randvoorwaarde bij ontwik-

keling 

- Meerwaardecreatie – door vanuit meerdere kanten (people, planet, profit) naar een initiatief te 

kijken 

- Extra investeringen in groen, natuur en water(berging) belonen als meerwaarde bij ontwikke-

ling 

- Opnemen van een sloop- en groenbonus in de planregels; 
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3.6 Het meerwaardeplan 
 

De gemeente heeft een meerwaardeplan opgesteld dat onderdeel uitmaakt van de planregels en te-

gelijkertijd met het bestemmingsplan wordt vastgesteld. 

 

Met het meerwaardeplan wil de gemeente partijen uitnodigen om initiatieven te ontplooien die niet al-

leen bijdragen aan de ruimtelijke doelen uit de gebiedsvisie(s), maar ook een meerwaarde hebben ten 

aanzien van de nieuwe thema’s: natuur, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid.  

 

Dit geldt voor een individueel initiatief maar biedt ook kansen om initiatieven te verbinden en zo meer-

waarde te creëren op gebiedsniveau en/of ruimer op gemeentelijk en regionaal niveau.  

 

De combinatie van het bestemmingsplan verbrede reikwijdte en het meerwaardeplan moet er bij initia-

tieven voor zorgen dat er voldoende meerwaarde gerealiseerd wordt. Dat kan doordat het initiatief op 

zichzelf een meerwaarde levert voor het gebied en/of doordat het initiatief met financiële middelen een 

meerwaarde levert om zo de doelen op gebiedsniveau te bereiken. Het uitgangspunt is dat zo'n twee-

deling niet alleen gunstig is voor de initiatiefnemer van het betreffende initiatief maar uiteindelijk ook 

voor de kwaliteit en leefbaarheid van het hele gebied.  

 

Het meerwaardeplan is als experiment alleen van toepassing op het plangebied van het Chw-bestem-

mingsplan ‘De Kuilen’. Het vormt een aanvulling op de bestaande Investeringsregeling Ruimtelijke 

Kwaliteit. 

 

Het meerwaardeplan is als bijlage 1 gekoppeld aan de regels en deze plantoelichting. 
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4. GEBIEDS- EN BESLUITPROFIEL 

 

4.1 Gebiedsprofiel 
 

Het gebied ‘De Kuilen’ is gelegen in het buitengebied van de gemeente Mill en Sint Hubert. Deze ge-

meente ligt in het noordoosten van de provincie Noord-Brabant. De gemeente wordt omringd door de 

gemeenten Cuijk, Sint-Anthonis, Uden, Landerd en Grave. De gemeente Mill en Sint Hubert bestaat 

naast de hoofdkern Mill, uit een drietal dorpen en nog eens twaalf buurtschappen. 

 

Onderhavig bestemmingsplan verbrede reikwijdte heeft meer specifiek betrekking op ‘De Kuilen’.  

Het gebied ‘De Kuilen’ ligt tussen de hoofdkern Mill (aan de zuidoostzijde), het buurtschap Zuid Caro-

lina (aan de zuidwestzijde) en de kern Langenboom (aan de noordwestzijde).  

 

 

Luchtfoto met ligging plangebied (rood omlijnd) 
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Het gebied betreft een voormalig zandwinplassengebied. Sinds enkele jaren is de zandwinning beëin-

digd en zijn de plassen en het omliggende gebied afgewerkt.  

 

Momenteel wordt het gebied voornamelijk gebruikt als natuur- en recreatiegebied, aantrekkelijk voor 

ondernemers, recreanten en bewoners van de omliggende kernen.  

 

 

4.2 Besluitprofiel 
 

Het gebied ‘De Kuilen’ is een zeer gevarieerd gebied. De kern van het gebied betreft de grote plassen. 

De plassen kennen hun oorsprong in eind jaren ’40 en zijn ontstaan door zandwinning die vlak na de 

tweede wereldoorlog begon. In de jaren 50 werd de zandwinning steeds grootschaliger ten behoeve 

van bouw en wegenbouw.  

 

Tijdens het afbouwen van de zandwinplas zijn natuurlijke oevers en randen ingericht. De meest noor-

delijke plas, langs de Graafseweg, is volledig natuurlijk. Het beheer van de natuur rondom alle plassen 

is door de gemeente uitbesteed aan Natuurmonumenten met uitzondering van strandbad. Het gebied 

is vanwege de zandwinning maar ook de militaire geschiedenis flink op de kop gezet. Waar vroeger 

heide lag en ruimte was voor luchtlandingen ligt nu een afwisselend landschap met veel water. Van 

een oorspronkelijk landschap is hier geen sprake meer. Het agrarische landschap tussen de plassen 

en de kern heeft zeker landschappelijke historische waarden. Het is in de loop der tijd wel wat groot-

schaliger geworden echter het karakter van een kleinschalig landschap met grillige verkavelingen en 

houtwallen is nog herkenbaar. Aan de (on)verharde wegen liggen boerenerven als het ware gestrooid.  

 

Inmiddels is er een variëteit aan functies aanwezig op en rondom de plassen. Het gebruik van de 

grote westelijk gelegen plas is recreatief. Hier zijn dan ook voornamelijk de recreatieve functies aan-

wezig, zoals horecagelegenheden, logementen en sportverenigingen. Daarnaast is er ook ruimte voor 

tijdelijke activiteiten zoals festivals of andere evenementen. Daarnaast leent het gebied zich uitste-

kend voor wandel- en fietsrecreatie.  

 

Naast de recreatieve aspecten is er ook veel bedrijvigheid aanwezig in en rondom het gebied. In het 

agrarisch landschap tussen de Kuilen en de kern Mill liggen diverse agrarische bedrijven. Variërend 

van veeteelt tot akker- en tuinbouw.  

 

Het wonen in en rondom het gebied vindt vooral aan de doorgaande weg van Mill naar Langenboom 

(Langenboomseweg) plaats. Ook in het agrarisch landschap tussen de Kuilen en de kern Mill liggen 

diverse woningen. 
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4.3 Stedenbouwkundige en ruimtelijke inpassing 
 

Gebiedsvisie voor ‘De Kuilen’ 

In de gebiedsvisie ‘De Kuilen’ is een koers vastgelegd om, weliswaar met mate, meer intensieve re-

creatie te stimuleren om zodoende meer bezoekers / toeristen naar de gemeente te trekken.  

 

Kansen op dat gebied moeten wel een goede bijdrage kunnen leveren aan de gewenste kwaliteitsver-

betering. Het motto is dan ook: ‘De Kuilen natuurlijk recreatief’. 

 

In de gebiedsvisie is het gebied opgedeeld in een drietal recreatieve zones: 

 

 een natuurzone ten westen van de Fazantenweg; 

 een recreatieve zone tussen de Fazantenweg en de Uilweg; 

 een zone voor Kleinschalig Landschap ten oosten van de Uilweg.  
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De recreatieve zonering is één van de vijf doelstellingen voor het gebied. Andere doelstellingen zijn: 

 

 Ruimte geven aan kwaliteit; 

 Robuust en beheerbaar maken; 

 Toegankelijk maken; 

 Bereikbaar en herkenbaar maken. 

 

Meer concreet zijn in de natuurzone (zone 1) de minste ingrepen voorzien en gaat het hier met name 

om behoud en versterking van de aanwezige natuurwaarden, alsmede om natuurbeleving in de vorm 

van extensieve vormen van recreatie (wandelen, fietsen met beperkte voorzieningen).  

De drie zones van het plan De Kuilen 
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Zone 2 is het meest recreatief van de drie zones en biedt ruimte voor diverse vormen van meer inten-

sieve dag- en verblijfsrecreatie.  

 

Het kleinschalig landschap (zone 3) kenmerkt zich door grillige verkavelingen en houtwallen. Aan de 

(on)verharde wegen liggen boerenerven als het ware uitgestrooid. Binnen deze zone voor kleinschalig 

landschap is tevens een gebied voor bebouwingsconcentratie (linten, bebouwingsclusters en kernran-

den in het buitengebied) gelegen, genaamd Langenboomseweg (zuid). Binnen deze concentratiege-

bieden worden ruimere ontwikkelingsmogelijkheden geboden om bedreigingen voor het buitengebied 

om te zetten in kansen. Denk daarbij aan leegkomend agrarisch vastgoed en gebiedsvreemde func-

ties als aanvulling op de agrarische bedrijfsvoering.  

 

Speciaal ter sturing en beoordeling van ruimtelijke initiatieven in deze gebieden heeft de gemeente 

Mill en Sint Hubert in 2009 de ‘Gebiedsvisie voor bebouwingsconcentraties’ vastgesteld. Het gebied is 

sindsdien onderhevig geweest aan de nodige verandering en de laatste tijd zijn er meerdere ruimte-

lijke initiatieven ingediend bij de gemeente.  

 

Gebiedsuitwerking voor het kleinschalig landschap 

Op basis van de draagkracht en ambities is een ontwikkelperspectief opgesteld voor het Kleinschalig 

Landschap (zone 3), gevat in de vijf eerder genoemde doelstellingen die voortborduren op de ge-

biedsvisie ‘De Kuilen’.  

 

Op basis van ruimtelijke kernkarakteristieken zijn vier kenmerkende gebieden onderscheiden: 

 

 Woonlint; 

 Natuurlandschap; 

 Kleinschalig mozaïek; 

 Grootschalig mozaïek 
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Op basis van de resultaten uit de gesprekken met de gemeente en grondeigenaren is een stap gezet 

naar een nadere uitwerking. Hiervoor is een (programmatische) match gemaakt van de wensen en 

kansen met beleid en de aanwezige kernwaarden in de vorm van een wensbeeld en enkele 

uitwerkingsprincipes in de vorm van bouwstenen. 

 

Het ontwikkelperspectief omschrijft op hoofdlijnen het gewenste eindbeeld van het plangebied, waar-

van is aangegeven op welke manier, door middel van nieuwe ontwikkelingen, een kwaliteitsimpuls kan 

Ontwikkelperspectief ingevolge de ‘Gebiedsuitwerking Kleinschalig Landschap - De kuilen 
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worden bereikt binnen de kaders van het beleid. Per deelgebied zijn vervolgens ruimtelijke en functio-

nele bouwstenen (randvoorwaarden) opgenomen die borgen dat er een passende landschapsontwik-

keling plaatsvindt, zonder dat nu al de exacte locatie van elke inrichtingsmaatregel vastgelegd wordt. 

 

De deeluitwerking voor het kleinschalig landschap is door de gemeenteraad vastgesteld op 15 april 

2021. 

 
 
Potentiële ontwikkelingen 

Voor een tweetal locaties hebben initiatiefnemers een principeverzoek bij de gemeente ingediend en 

heeft de gemeente besloten in principe onder nadere randvoorwaarden medewerking te verlenen aan 

de beoogde ontwikkeling.   

 

 
 

 

De betreffende randvoorwaarden moeten nog nader worden uitgewerkt, maar in dit bestemmingsplan 

verbrede reikwijdte wordt voor de betreffende locaties reeds een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. 

In deze wijzigingsbevoegdheid zijn de randvoorwaarden verankerd en dit maakt het mogelijk om bij de 

nadere uitwerking te zijner tijd sneller medewerking te kunnen verlenen ofwel middels het toepassen 

van de wijzigingsbevoegdheid onder huidige wet- en regelgeving ofwel middels een omgevingsplanac-

tiviteit ingevolge de Omgevingswet die naar verwachting in 2022 in werking treedt. 

 

De beoogde ontwikkelingen worden hierna kort beschreven. 

 

Zwaluwstraat 6 

Langenboomseweg 103 -105 
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Zwaluwstraat 6 (wijzigingsgebied 1) 

Op de locatie Zwaluwstraat 6 te Mill, in het buitengebied van de gemeente Mill en Sint Hubert, ligt een 

varkenshouderij met bedrijfswoning aan de straatzijde en diverse agrarische bedrijfsbebouwing op het 

achtergelegen erf.  

 

De bedrijfsvoering is inmiddels gestaakt door gebruik te kunnen maken van de stoppersregeling. Dit 

betekent dat alle bedrijfsbebouwing gesaneerd wordt, waarna ter plaatse van het erf vijf vrijstaande 

woningen kunnen worden opgericht. Samen met de bestaande en te behouden voormalige bedrijfswo-

ning ontstaat aldus een kleinschalig wooncluster met zes woningen. Het doel is om het erf met de be-

staande woning en vijf nieuwe woningen op zodanige wijze vorm te geven, dat het past binnen de ka-

rakteristieken en kwaliteiten van het bestaande landschap van het agrarisch buitengebied.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luchtfoto huidige situatie locatie Zwaluwstraat 6 
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Bij de verdere planuitwerking zijn door de gemeente de navolgende randvoorwaarden vastgelegd: 

 

- Het agrarisch bedrijf ter plaatse dient te zijn beëindigd, de voormalige bedrijfsbebouwing 

      (op de bedrijfswoning met bijbehorende bouwwerken na) dient te worden gesloopt. 

- Er is op de locatie één bedrijfswoning aanwezig, voor de vijf nieuwe woningen dient voldaan te 

worden aan het bepaalde in de provinciale verordening. 

- Er dient te worden voorzien in een passende ontsluiting en een zorgvuldige landschappelijke in-

passing op basis van een erfbeplantingsplan. Hierover dient nog nader afgestemd te worden, 

mede naar aanleiding van de provinciale reactie.  

-      De nieuwe wegverharding moet zorgvuldig worden ingepast rondom de oude bomen, met 

       name de solitaire boom. Er dient voldoende ruimte te zijn om de bomen te kunnen behouden. Dit         

       kan in een later stadium via een BEA (Bomen effect analyse) onderzocht worden. 

- Het plan moet passen in de ontwikkelrichting voor het gebied zoals vastgelegd in de gebiedsvisie 

De Kuilen en de gebiedsuitwerking De Kuilen Kleinschalig landschap 

- De woningen mogen geen onevenredige beperking opleveren voor de bedrijfsvoering/bedrijfsont-

wikkeling van omliggende (agrarische) bedrijven. 

- De woningen dienen aanvaardbaar te zijn uit een oogpunt van een milieu hygiënisch 

      verantwoord woon- en leefklimaat. 

- Onderdeel van de aan te leveren bestanden voor een herziening van het bestemmingsplan ver-

brede reikwijdte vormt een participatieverslag, waaruit blijkt op welke wijze de omgeving door de 

       initiatiefnemer is geïnformeerd. 

Beoogd nieuwbouwplan (Pouderoyen Compagnons, Inrichtingsplan Zwaluwstraat 6 Mill, augustus 2019) 
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-      Omdat sprake is van een bouwplan als bedoeld in het Besluit ruimtelijke ordening wordt er 

       een anterieure overeenkomst opgesteld voor de procedure van de herziening van het 

       bestemmingsplan verbrede reikwijdte. In deze overeenkomst wordt ook de exploitatiebijdrage      

       voor de gemeente opgenomen die door de initiatietnemer betaald dient te worden.  

- Ontwikkelingen in het buitengebied worden getoetst aan de regeling ‘kwaliteitsverbetering 

       van het landschap’. Deze notitie is als bijlage 3 toegevoegd aan deze toelichting. 

 

Aanvullend kan worden overeengekomen dat investeringen in maatschappelijke kwaliteitsverbetering 

(duurzaamheid, gezondheid) in mindering kunnen worden gebracht op de verplichte tegenprestatie. Er 

wordt getoetst aan het meerwaardeplan.  

 

De herontwikkeling dient daarnaast te voldoen aan de provinciale Interim omgevingsverordening 

Noord-Brabant. Op grond van de ligging in een bebouwingsconcentratie zijn er mogelijkheden voor 

transformatie, maar er dient nog nader overleg gevoerd te worden met de provincie over de exacte 

uitwerking van de plannen. De provincie vraagt daarbij aandacht voor: 

 

 Het inzichtelijk maken van de draagkracht van het beoogde kleinschalige halfopen 

             coulissen landschap ten aanzien van het toevoegen van de woonfuncties (waar is 

             aanvullend versterking/intensivering van groene en blauwe structuren nodig). 

 Een nadere onderbouwing dat de ontwikkeling voldoende bijdraagt aan de reductie van 

             bebouwing dan wel ruimtebeslag in het gebied. Het provinciale standpunt is dat het 

             bestaande bouwvlak volledig in gebruik blijft en wordt herverkaveld.. Uiteindelijk ontstaat 

             hierdoor volgens de provincie een groter ruimtebeslag en is onduidelijk of hierdoor het 

             beoogde halfopen coulissen landschap ontstaat. 

 Het ontbreken van de relatie van het project met een impuls in de versterking van de 

             kwaliteiten in het omliggende gebied. 

 

Langeboomseweg 103 - 105 (wijzigingsgebied 2) 

Aan de Langenboomseweg 103 is een prefab betonbedrijf gelegen en aan de Langenboomseweg een 

garagebedrijf.  

 

De eigenaren overwegen om het bedrijf op deze locatie te beëindigen en de bedrijfsbebouwing te slo-

pen. Ter plaatse is woningbouw beoogd waarvoor een aantal opties bij de gemeente zijn neergelegd. 

In alle gevallen wordt de bestaande bedrijfswoning omgezet in een reguliere burgerwoning. 

 

De gemeente heeft uitgesproken om (naast de omzetting van de twee bestaande bedrijfswoningen 

naar twee reguliere woningen) aan de realisering van maximaal 8 woningen in principe medewerking 

te willen verlenen. 
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Bij de verdere planuitwerking zijn door de gemeente de volgende randvoorwaarden van toepassing 

verklaard: 

 

- De bedrijfsactiviteiten ter plaatse dienen te zijn beëindigd, de voormalige bedrijfsbebouwing 

dient te worden gesloopt en hergebruik is niet langer mogelijk. 

- De woningen mogen geen onevenredige beperking opleveren voor de 

bedrijfsvoering/bedrijfsontwikkeling van omliggende (agrarische) bedrijven. 

- De woningen dienen aanvaardbaar te zijn uit een oogpunt van een milieuhygiënisch 

verantwoord woon- en leefklimaat. 

- Er dient te worden voorzien in een passende ontsluiting en een zorgvuldige landschappelijke 

inpassing op basis van een erfbeplantingsplan. Hierover dient nog nader afgestemd te 

worden.  

 

De herontwikkeling dient daarnaast te voldoen aan de provinciale Interim omgevingsverordening 

Noord-Brabant. Op grond van de ligging in een bebouwingsconcentratie zijn er mogelijkheden voor 

transformatie, maar er dient nog nader overleg gevoerd te worden met de provincie over de exacte 

invulling. Bij de verdere uitwerking van de plannen vraagt de provincie aandacht voor: 

 

 de analyse van de locatie in relatie tot de structuur en ruimtelijke kenmerken in de omgeving. 

Luchtfoto huidige situatie Langenboomseweg 103 
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 De invulling van de achterzijde van het perceel (er dient een nieuwe structuur te ontstaan met 

voldoende ruimtelijke kwaliteit).  

 

Schets van mogelijke invulling 
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5.  BELEIDSKADER 

 
5.1  Rijksbeleid  
 

5.1.1  Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 

 

Op 11 september 2020 heeft het Rijk vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet de 

Nationale Omgevingsvisie (NOVI) vastgesteld.  

 

De NOVI omvat een langetermijnvisie op de toekomstige ontwikkeling van de leefomgeving in Neder-

land. De intentie van het Rijk is om met de NOVI een perspectief te bieden om grote maatschappelijke 

opgaven aan te pakken. Bij die opgaven kan worden gedacht grote en complexe opgaven met betrek-

king tot klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid en woningbouw.  

Een centraal aspect van de NOVI is de focus op een nieuwe aanpak van vraagstukken in de fysieke 

leefomgeving. Werken op basis van integraliteit met betrekking tot verschillende vraagstukken in 

plaats van sectorale aanpakken voor individuele vraagstukken vormt de kern van deze nieuwe aan-

pak.  

Het streven naar integraliteit dat onderdeel is van de NOVI valt samen in vier verschillende prioriteiten 

waartussen een onderscheid wordt gemaakt in de NOVI, te weten: 

 

 Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie; 

 Duurzaam economisch groeipotentieel; 

 Sterke en gezonde steden en regio’s; 

 Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. 

 

Binnen de NOVI worden drie afwegingsprincipes gehanteerd om te komen tot weloverwogen beleids-

keuzes. Die zouden moeten helpen bij het afwegen en prioriteren van verschillende belangen en op-

gaven: 

 

1. Combinaties van functies gaan voor enkelvoudige functies; 

2. Kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal; 

3. Afwentelen wordt voorkomen. 

 

De nationale overheid richt zijn in de NOVI zich op 21 verschillende nationale belangen: 

 

1. Bevorderen van een duurzame ontwikkeling van Nederland als geheel en van alle onderdelen 

van de fysieke leefomgeving; 

2. Realiseren van een goede leefomgevingskwaliteit; 

3. Waarborgen en versterken van grensoverschrijdende en internationale relaties; 

4. Waarborgen en bevorderen van een gezonde en veilige fysieke leefomgeving; 

5. Zorg dragen voor een woningvoorraad die aansluit op de woonbehoeften; 

6. Waarborgen en realiseren van een veilig, robuust en duurzaam mobiliteitssysteem; 
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7. In stand houden en ontwikkelen van de hoofdinfrastructuur voor mobiliteit; 

8. Waarborgen van een goede toegankelijkheid van de leefomgeving; 

9. Zorg dragen voor nationale veiligheid en ruimte bieden voor militaire activiteiten; 

10. Beperken van klimaatverandering; 

11. Realiseren van een betrouwbare, betaalbare en veilige energievoorziening, die in 2050 CO₂-

arm is,en de daarbij benodigde hoofdinfrastructuur; 

12. Waarborgen van de hoofdinfrastructuur voor transport van stoffen via (buis)leidingen; 

13. Realiseren van een toekomstbestendige, circulaire economie; 

14. Waarborgen van de waterveiligheid en de klimaatbestendigheid (inclusief vitale infrastructuur-

voor water en mobiliteit); 

15. Waarborgen van een goede waterkwaliteit, duurzame drinkwatervoorziening en voldoende be-

schikbaarheid van zoetwater; 

16. Waarborgen en versterken van een aantrekkelijk ruimtelijk-economisch vestigingsklimaat; 

17. Realiseren en behouden van een kwalitatief hoogwaardige digitale connectiviteit; 

18. Ontwikkelen van een duurzame voedsel- en agroproductie; 

19. Behouden en versterken van cultureel erfgoed en landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten 

van (inter)nationaal belang; 

20. Verbeteren en beschermen van natuur en biodiversiteit; 

21. Ontwikkelen van een duurzame visserij. 

 

Afweging 

In dit bestemmingsplan verbrede reikwijdte worden in beginsel geen nieuwe ontwikkelingen recht-

streeks mogelijk gemaakt. Nieuwe ontwikkelingen zijn alleen mogelijk middels het toepassen van een 

planologische procedure en deze wordt alleen toegepast indien voldaan wordt aan een aantal rand-

voorwaarden, waaronder het uitvoeren van onderzoeken en de toetsing aan rijks-, provinciaal en ge-

meentelijk beleid. Daarnaast zijn de ontwikkelingen kleinschalig van aard en zullen nagenoeg geen 

nationale belangen in het spel zijn. Dit bestemmingsplan verbrede reikwijdte is dan ook niet in strijd 

met de nationale belangen zoals verwoord in de Nationale Omgevingsvisie. 

 

5.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

 

De AMvB Ruimte wordt in juridische termen aangeduid als Besluit algemene regels ruimtelijke orde-

ning (Barro). Het besluit is op 30 december 2011 in werking getreden en op 1 oktober 2012 zijn enkele 

wijzigingen in werking getreden. In de AMvB zijn de nationale belangen die juridische borging vereisen 

opgenomen. De AMvB Ruimte is gericht op doorwerking van de nationale belangen in gemeentelijke 

bestemmingsplannen. 

 

De onderwerpen in het Barro betreffen: Rijksvaarwegen, Project Mainportontwikkeling Rotterdam, 

Kustfundament, Grote Rivieren, Waddenzee en waddengebied, Defensie, Hoofdwegen en landelijke 

spoorwegen, Elektriciteitsvoorziening, Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke 

stoffen, Natuurnetwerk Nederland, Primaire waterkeringen buiten het kustfundament, IJsselmeerge-

bied (uitbreidingsruimte), Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde en Ruimtereservering pa-

rallelle Kaagbaan. 
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Voor onderhavig bestemmingsplan verbrede reikwijdte is het nationale ruimtelijke belang ‘Defensie’ 

van belang in verband met de nabijheid van het militaire luchtvaartterrein ‘Vliegbasis Volkel’ ten wes-

ten van de kern Mill. De aanvliegroute voor het vliegveld is gesitueerd boven Mill. In het Barro zijn ter 

bescherming van het nationale ruimtelijke belang ‘defensie’ regels opgenomen ter borging van de 

rijksbelangen die zijn opgenomen in het Tweede Structuurschema Militaire Terreinen (SMT-2). Ten 

aanzien van de vliegbasis gelden de volgende belangen: 

1. Funnel; 

2. Inner Horizontal Surface and Conical Surface (IHCS); 

3. Instrument Landing System (ILS); 

4. Radarverstoringsgebied; 

5. Ke-zonering. 

 

Ad 1 

Naast het directe ruimtegebruik kent een (militair) luchtvaartterrein ook een aanzienlijk indirect ruimte-

beslag. Zo zijn in het kader van de vliegverkeersveiligheid obstakelvrije vlakken ‘funnels’ vastgesteld 

in de verlengden van de startbaan. Binnen deze obstakelvrije vlakken gelden beperkingen ten aanzien 

van het oprichten van hoge obstakels zoals onder andere windturbines en telecommunicatiemasten. 

 

Het onderhavige plangebied is niet gelegen binnen de funnel en in dit bestemmingsplan verbrede reik-

wijdte is dan ook geen regeling voor een funnel opgenomen. 

 

Ad 2 

Het plangebied is gelegen binnen de zogenaamde Inner Horizontal Surface en Conical Surface 

(IHCS) van de vliegbasis Volkel; dit gebied is vastgesteld ten behoeve van de verkeersveiligheid. In 

het Tweede Structuurschema Militaire terreinen (SMT-2) is opgenomen dat, conform de ICAO-nor-

men, rondom de gehele luchthaven een obstakelvrij vlak van 45 meter hoog is gelegen met een straal 

van 4 km rond de landingsdrempels, dat overgaat in een conisch vlak met een helling van 5% tot 145 

meter over een afstand van 2 km. 

 

De IHCS is als gebiedsaanduiding ‘luchtvaartverkeerzone – ihcs-zone’ opgenomen in dit bestem-

mingsplan verbrede reikwijdte. 

 

Ad 3 

De vliegbasis Volkel beschikt tevens over een instrument Landing System (ILS). Het ILS is bedoeld 

voor het nauwkeuriger uitvoeren van naderingen door vliegverkeer, ook onder slechte weersomstan-

digheden. Voor het goed functioneren van het ILS is het noodzakelijk dat in een gebied, het versto-

ringsgebied, rondom de start- en landingsbaan geen verstoring optreedt. Dit gebied bestaat uit meer-

dere vlakken met daarbij behorende hoogtes, zowel horizontaal als oplopend. Een object dat beneden 

de betreffende hoogte blijft, zal geen verstoring van de ILS opleveren en zou toelaatbaar kunnen zijn. 

Een object dat hoger is dan de (zonder meer toelaatbare) betreffende hoogte, moet worden getoetst 

op eventuele verstoringseffecten. 
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Het plangebied is gelegen binnen de ILS-zones 4, 5 en 6. De ILS is als gebiedsaanduiding ‘luchtvaart-

verkeerzone – ils-zone (nr.)’ opgenomen in dit bestemmingsplan verbrede reikwijdte.  

 

Ad 4 

Het plangebied ligt in het radarverstoringsgebied van de vliegbasis Volkel. Op basis van artikel 2.6.9 

van het Barro gelden in een radarverstoringsgebied bouwhoogtebeperkingen voor bouwwerken die 

door hun hoogte onaanvaardbare gevolgen kunnen hebben voor de werking van de radar. Conform 

artikel 2.4 e.v. van de Rarro betekent dit dat er rond deze vliegbasis een cirkel met een straal van 75 

kilometer gemeten vanaf de positie van de radar is vastgelegd. Deze cirkel bestaat uit een kern met 

een straal van 15 kilometer met een maximale bouwhoogte voor bouwwerken (in het algemeen) en 

daaromheen een ring die doorloopt tot 75 kilometer van de radar met een maximale bouwhoogte voor 

(alleen) windturbines. 

De maximale bouwhoogte van bouwwerken binnen de kern van dit radarverstoringsgebied is afhanke-

lijk van de afstand van het beoogde bouwwerk tot de radar. Deze maximale bouwhoogte wordt be-

paald door een denkbeeldige rechte lijn die wordt getrokken vanaf een punt op de top van de radaran-

tenne (dit is voor de vliegbasis Volkel 49 meter + NAP), oplopend met 0,25 graden tot een punt gele-

gen op 15 kilometer vanaf de radarantenne. Voor dit plangebied geldt een hoogte van 72 +NAP.  

 

Om het oprichten van bouwwerken die de maximale hoogte overschrijden mogelijk te maken, dient 

middels een rapport een beoordeling te worden gemaakt van de mate waarin het radarbeeld door die 

bouwwerken wordt verstoord. De toereikendheid van het rapport en de aanvaardbaarheid van de ge-

volgen van het bouwwerk worden door de minister van Defensie beoordeeld.  

 

Het radarverstoringsgebied is als gebiedsaanduiding ‘luchtvaartverkeerszone – radarverstoringsge-

bied’ in dit bestemmingsplan verbrede reikwijdte opgenomen. 

 

Ad 5 

Binnen een zone voor luchtgebonden geluid (Ke) van de vliegbasis Volkel, is het uitsluitend onder 

voorwaarden toegestaan om geluidgevoelige bebouwing op te richten. Deze voorwaarden staan om-

schreven in het ‘Besluit militaire luchthaven’, welke van toepassing is met ingang van de inwerkingtre-

ding van het ‘Luchthavenbesluit Militaire luchthaven Volkel’ per 1 november 2015. 

  

Het plangebied ligt buiten de Ke-geluidcontour. Deze ligt namelijk wat meer in oostwaartse richting. In 

dit bestemmingsplan verbrede reikwijdte is dan ook geen regeling opgenomen voor de Ke-geluidcon-

tour. 

 

5.1.3 Ladder voor duurzame verstedelijking 

 

De ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ is in de voormalige Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

(SVIR) geïntroduceerd en vastgelegd als procesvereiste in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Doel 

van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van een op-

timale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Met de ladder voor duurzame verstedelijking 
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wordt een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele 

besluiten nagestreefd.  

 

Per 1 juli 2017 luidt het tweede lid van art. 3.1.6. Bro als volgt: 

 

De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat 

een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die ontwikke-

ling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het be-

staand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien. 

 

Het voorliggende bestemmingsplan verbrede reikwijdte biedt geen rechtstreekse bestemming voor 

nieuwe ontwikkelingen. Deze zijn alleen mogelijk middels het toepassen van een planologische proce-

dure, mits voldaan wordt aan een aantal gestelde randvoorwaarden. Een van de randvoorwaarden be-

treft een onderzoeksplicht en een toetsing aan de Ladder voor duurzame verstedelijking. Per nieuw 

initiatief wordt beoordeeld of sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling en of behoefte is aan 

een degelijke ontwikkeling.   

 

 
5.2  Provinciaal beleid 
 

5.2.1 Structuurvisie 2010 – partiële herziening 2014  

 

De Structuurvisie Ruimtelijke ordening (vastgesteld door Provinciale Staten d.d. 1 oktober 2010) geeft 

de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025 (met een doorkijk naar 2040). Op 7 febru-

ari 2014 hebben de Provinciale Staten de Structuurvisie 2010, partiële herziening 2014 vastgesteld. 

Hierin zijn een aantal wijzigingen opgenomen ten aanzien van de Structuurvisie uit 2010. 

 

In de Structuurvisie ruimtelijke ordening geeft de provincie aan hoe zij omgaat met de ruimtelijke op-

gave voor de periode tot 2025, met een doorkijk naar 2040. Met als doel een goede woon-, werk- en 

leefomgeving voor de inwoners en bedrijven in Brabant. De visie is bindend voor het ruimtelijk hande-

len van de provincie. Het is de basis voor de wijze waarop de provincie de instrumenten inzet die de 

Wet ruimtelijke ordening biedt. De visie geeft een ruimtelijke vertaling van de opgaven en doelen uit 

de Agenda van Brabant. Daarnaast ondersteunt de structuurvisie het beleid op andere provinciale be-

leidsterreinen, zoals het economisch-, mobiliteits-, sociaal-, cultureel-, milieu- en natuurbeleid. 

 

Volgens de meest recente Structurenkaart geldt voor het gebied de aanduiding ‘Groenblauwe mantel’. 

De groenblauwe mantel bestaat overwegend uit gemengd landelijk gebied met belangrijke nevenfunc-

ties voor natuur en water. Het zijn meestal gebieden grenzend aan het kerngebied natuur en water die 

bijdragen aan de bescherming van de waarden in het kerngebied. Ook de groene gebieden door én 

nabij de stedelijke omgeving zijn onderdeel van de groenblauwe mantel. Binnen de groenblauwe man-

tel is de agrarische sector een grote en belangrijke grondgebruiker. Het is nodig deze positie te be-

houden en/of een ontwikkeling in grondgebonden agrarisch gebruik te bevorderen. Er zijn ook diverse 

recreatieve en toeristische bedrijven binnen de groenblauwe mantel aanwezig. Nieuwe ontwikkelingen 
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binnen de groenblauwe mantel zijn mogelijk, als deze bestaande natuur-, bodem- en waterfuncties 

respecteren of bijdragen aan een kwaliteitsverbetering van deze functies of het (cultuurhistorisch 

waardevolle) landschap.  

 

 

In de Structuurvisie zijn geen specifieke aandachtspunten voor ‘De Kuilen’ benoemd. 

 

Het voorliggende bestemmingsplan verbrede reikwijdte geeft de bestaande situatie weer en heeft een 

overwegend beheergericht karakter. Om mee te kunnen werken aan een ontwikkeling dient een pla-

nologische procedure te worden gevoerd waarbij getoetst wordt aan het geldende beleid en diverse 

onderzoeken moeten worden uitgevoerd.  

 

Het bestemmingsplan verbrede reikwijdte voldoet hiermee aan de Provinciale Structuurvisie. 

 

 

 

 

Structurenkaart Structuurvisie 2010 – partiële herziening 2014 Noord-Brabant (bron: www.ruimtelijkeplannen.brabant.nl) 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.brabant.nl/
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5.2.2 Omgevingsvisie Noord-Brabant 

 

Provinciale Staten hebben op 14 december 2018 de Omgevingsvisie Noord-Brabant vastgesteld. Met 

deze omgevingsvisie geeft de provincie richting aan wat zij voor Brabant wil bereiken en biedt daar-

mee handvatten voor haar handelen in de praktijk. De omgevingsvisie bevat de ambities voor de Bra-

bantse leefomgeving tot 2050. Daarnaast zijn mobiliserende tussendoelen opgesteld voor de periode 

tot 2030. 

 

De basisopgave van de omgevingsvisie is werken aan veiligheid, gezondheid en omgevingskwaliteit. 

Daarnaast zijn de volgende vier hoofdopgaven geformuleerd: 

 Werken aan de Brabantse energietransitie; 

 Werken aan een klimaatproof Brabant; 

 Werken aan de slimme netwerkstad; 

 Werken aan een concurrerende, duurzame economie. 

 

De provincie blijft inzetten op duurzame verstedelijking door middel van herbestemming en transfor-

matie in het bestaand bebouwd gebied. Hier liggen tevens kansen voor het toekomstbestendig maken 

van het stedelijk gebied en voor het creëren van ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen en 

woningbouw. De komende 10 jaar ligt er een forse woningbouwopgave van circa 120.000 woningen, 

daarna loopt de woningbouwopgave in omvang terug. De provincie ziet deze opgave als kans om in-

vulling te geven aan de energieopgave in het stedelijk gebied, het stedelijk gebied klimaatbestendig te 

maken en de kwaliteit van het stedelijk gebied op orde te brengen. 

 

Het voorliggende bestemmingsplan verbrede reikwijdte geeft de bestaande situatie weer en heeft een 

overwegend beheergericht karakter wat zich kenmerkt door het ontbreken van nieuwe grote ontwikke-

lingen en nieuwe ontwikkelingen alleen mogelijk zijn indien een planologische procedure wordt ge-

voerd en aan bepaalde randvoorwaarden wordt voldaan.  

 

Het bestemmingsplan verbrede reikwijdte voldoet hiermee aan de Omgevingsvisie Noord-Brabant. 

 

5.2.3 Interim omgevingsverordening Noord-Brabant 
 

Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben op 25 oktober 2019 de ‘Interim omgevingsverordening 

Noord-Brabant’ vastgesteld. In de Interim omgevingsverordening zijn de bestaande regels samenge-

voegd van de Provinciale milieuverordening, Verordening natuurbescherming, Verordening Ontgron-

dingen, Verordening Ruimte, Verordening water en de Verordening wegen. De Interim omgevingsver-

ordening is beleidsneutraal van karakter. Dat betekent dat de huidige regels zijn gehandhaafd met het 

huidige beschermingsniveau en dat er in beginsel geen nieuwe beleidswijzigingen zijn doorgevoerd. 

 

De omgevingsverordening is een van de instrumenten die de provincie inzet om haar doelen en ambi-

ties te realiseren, waaronder de doelstellingen zoals geformuleerd in de Omgevingsvisie. De omge-

vingsverordening bevat de spelregels en randvoorwaarden met een bindende werking voor het hande-

len van burgers en bedrijven, gemeenten en waterschappen. 
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De verordening bestaat uit tekst en kaartmateriaal. De tekst bevat regels waarmee gemeenten reke-

ning moeten houden bij het nemen van ruimtelijke besluiten. Aan de hand van de kaarten kan vastge-

steld worden waar welke regels van toepassing zijn. 

 

Conform kaart 3 ‘Instructieregels gemeenten: stedelijke ontwikkeling en erfgoed’ behorende bij de In-

terim omgevingsverordening Noord-Brabant is het plangebied gelegen binnen de aanduidingen: 

 

 ‘verstedelijking afweegbaar’ (gedeeltelijk); 

 ‘aardkundig waardevol gebied’ (gedeeltelijk). 

 

 

 

Conform kaart 2 ’Rechtstreeks werkende regels: landbouw’, kaart 4 ‘Instructieregels gemeenten: na-

tuur- en stiltegebieden’, kaart 6 ‘Instructieregels gemeenten: basiskaart Landelijk gebied’ en kaart 7 

‘Instructieregels gemeenten: specifieke gebieden voor agrarische ontwikkelingen’ behorende bij de 

Interim omgevingsverordening Noord-Brabant is het plangebied daarnaast gelegen binnen de aandui-

dingen: 

 ‘landelijk gebied’ (geheel); 

 ‘verbod uitbreiding veehouderij’ (gedeeltelijk) 

 ‘Natuur Netwerk Brabant’ (gedeeltelijk); 

 ‘groenblauwe mantel’ (gedeeltelijk); 

 ‘beperkingen veehouderij’ (gedeeltelijk); 

 ‘stalderingsgebied’ (geheel). 

Uitsnede kaart 3: Instructieregels gemeenten: Stedelijke ontwikkeling en erfgoed 
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Het onderhavige bestemmingsplan verbrede reikwijdte is met name beheersmatig. Nieuwe ontwikke-

lingen zijn niet rechtstreeks toegestaan. Er is altijd een planologische procedure benodigd waarbij ge-

toetst wordt aan de geldende beleidskaders en onderzoeken aantoonbaar moeten maken dat het initi-

atief uitvoerbaar is.  

 

Overigens is bij de beschrijving van de twee beoogde ontwikkellocaties in hoofdstuk 2.3 reeds gerefe-

reerd naar de Provinciale Interimverordening. Voor beide locaties geldt dat deze zijn gelegen in een 

bebouwingsconcentratie, hetgeen mogelijkheden biedt voor transformatie. Er zal bij toepassing van de 

planologische procedure overleg gevoerd worden met de provincie over de exacte invulling. 

 

Dit bestemmingsplan verbrede reikwijdte voldoet dan ook aan de Interim Omgevingsverordening 

Noord-Brabant.  

 

5.2.3 Ontwerp Brabantse omgevingsverordening 

  

Om uitvoering te geven aan de in december 2018 vastgestelde Brabantse Omgevingsvisie ‘De kwali-

teit van Brabant’heeft de provincie straks onder de Omgevingswet verschillende instrumenten tot haar 

beschikking. De omgevingsverordening is daarbij een van de instrumenten die de provincie inzet om 

haar doelen en ambities te realiseren.  

 

 
 

De omgevingsverordening bevat alle regels op provinciaal niveau over de fysieke leefomgeving, zoals 

over milieu, natuur, ruimtelijke ordening, wegen, water en bodem. De omgevingsverordening is een 



 

Hoofdstuk 5 40 
 

voor de provincie verplicht instrument uit de  Omgevingswet, die op 1 januari 2022 in werking zal tre-

den en de omgevingsverordening heeft een bindende werking voor het handelen van burgers en be-

drijven, gemeenten en waterschappen. 

 

Op 23 maart 2021 hebben Gedeputeerde Staten van Brabant de ontwerp-omgevingsverordening vast-

gesteld en deze is op 9 april 2021 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage gelegd. 

 

De regels in de omgevingsverordening sluiten aan op de werkwijze van de Omgevingsvisie en de Om-

gevingswet.  

 

De regels sluiten verder aan bij vastgesteld beleid, bijvoorbeeld het diep, rond en breed kijken uit de 

omgevingsvisie. Of de doelen en ambities voor duurzame energie uit de Energie-agenda of bij de uit-

werking van beleid in het Regionaal waterprogramma.  

 

Bij de omgevingsverordening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 een gebruikersvriendelijke verordening met een duidelijke opbouw en eenvoudige regels; 

 geen dubbele regelgeving dus er worden geen regels gesteld voor aspecten die al op natio-

naal niveau zijn geregeld; 

 regels ondersteunen de uitvoering en nieuwe manier van werken uit de omgevingsvisie en 

brengen partners als gemeenten, waterschappen, ondernemers en bewoners zoveel mogelijk 

in positie om eigen verantwoordelijkheid te nemen; 

 regels bieden waar mogelijk ruimte voor eigen invulling en afweging, bijvoorbeeld door meer 

te werken met doelvoorschriften en open normen; 

 een ja, mits benadering door het positief formuleren van voorwaarden. 

 
 

De ontwerp-omgevingsverordening is op onderdelen anders dan de vigerende Interim omgevingsver-

ordening. 

 

1. Deels zijn diverse aanpassingen direct gerelateerd aan de nieuwe Omgevingswet; 

2. Daarnaast zijn ervaringen en nieuwe inzichten benut om de huidige regeling te verbete-

ren. 

 

Relevant voor dit bestemmingsplan verbrede reikwijdte zijn de navolgende verbeteringen: 

 

 Vanuit de Brabantse omgevingsvisie staat omgevingskwaliteit met een veilige en gezonde 

leefomgeving centraal. De leegstandsproblematiek in het landelijk gebied speelt in toene-

mende mate een grote rol vanuit kwaliteit maar ook vanuit tegengaan van verpaupering en 

criminaliteit. In de Omgevingsverordening is daarom een bouw-sloop regeling opgenomen. 

Deze regeling koppelt nieuwe bebouwing buiten een bestaand bouwperceel aan het saneren 

van een gelijke hoeveelheid bebouwing elders. Dat kan door fysiek bebouwing te slopen maar 

dat kan ook met de instelling van een (regionaal) sloopfonds waarin een bijdrage wordt ge-

stort. Met deze doelgerichte benadering om verdere verstening van het buitengebied te beper-

ken, zijn een aantal meer gedetailleerde regels niet meer nodig, zoals het verbod op splitsing 
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van een bouwperceel. Met de regeling ontstaat ruimte voor initiatiefnemers om de afweging te 

maken of zij kiezen voor hergebruik van een bestaande locatie of voor nieuw ruimtebeslag en 

dan op een andere manier bijdragen aan het tegengaan van leegstand en verdere verstening. 

Er is een informatieplicht opgenomen voor gemeenten om jaarlijks inzicht te geven in de resul-

taten van de regeling en een verplichting voor ons college om op basis daarvan een rapport 

op te stellen zodat de regeling geëvalueerd en waar nodig bijgesteld kan worden. 

 De verschillende rood-voor-groen regelingen zijn samengevoegd tot één regeling ‘Maatwerk 

voor omgevingskwaliteit’, die ruimte biedt aan initiatiefnemers en gemeenten voor maatwerk, 

creativiteit en een eigen uitwerking. Er gelden ook randvoorwaarden. Belangrijke voorwaarde 

is dat de rode ontwikkeling tot doel heeft om omgevingskwaliteit (de groene component) te 

versterken en daarvoor de middelen genereert. Verder wil de provincie kennisontwikkeling en 

kennisdeling bevorderen en een gelijkwaardige uitwerking van de regeling borgen. Daarom 

wordt gevraagd dat deskundigen op het gebied van omgevingskwaliteit, onder wie een provin-

ciaal medewerker, worden betrokken bij de uitwerking van initiatieven. De samenvoeging van 

de bestaande regelingen is mede gebaseerd op het advies ‘Een nieuwe aanpak voor rood en 

groen (Brabant Advies, juli 2020)’. Mede gebaseerd op dit advies is een evaluatieplicht voor 

ons college opgenomen om u periodiek over de toepassing van de regeling te informeren zo-

dat deze eventueel kan worden bijgesteld. 

 Vanuit de maatschappij is er de wens om in het buitengebied ook mogelijkheden te bieden 

voor collectieve woonvormen. Gebaseerd op het door ons vastgestelde ‘Actieprogramma 

Nieuwe woonvormen en zelfbouw’ worden de mogelijkheden daartoe verruimd. Nieuwe woon-

vormen moeten wel passen in de ontwikkelingsrichting van een gebied en geen belemmerin-

gen geven voor andere functies.  

 De gebieden Verstedelijking afweegbaar zijn vervallen. Gemeenten zijn daardoor zelf aan zet 

om gebaseerd op de diep-rond-breed methodiek uit de omgevingsvisie een afweging te ma-

ken waar stedelijke ontwikkeling het beste een plek kan krijgen. Desgewenst kunnen gemeen-

ten er ook voor kiezen om daarbij de eerder opgenomen gebieden aan te wijzen. Dat is aan 

de gemeente. Vanuit zorgvuldig ruimtegebruik en het tegengaan van leegstand in stedelijk ge-

bied, blijft een binnenstedelijke ontwikkeling voorrang hebben. Voor de definitie van stedelijke 

ontwikkeling sluit de verordening aan bij de uitleg van de Raad van State over dit begrip. 

 Er is een nieuw werkingsgebied Bebouwd gebied opgenomen voor grote bebouwingsconcen-

traties in het landelijk gebied, zoals grootschalige bovenregionale recreatievoorzieningen, be-

drijvenclusters in het landelijk gebied en clusters met 50 woningen of meer. Gemeenten zijn 

gevraagd om hiervoor gebieden aan te dragen. Vanuit provinciaal belang is verdichting binnen 

deze gebieden, met maatwerk, mogelijk. Bij ontwikkeling binnen Bebouwd gebied wordt aan-

dacht gevraagd voor het versterken van omgevingskwaliteit en het betrekken van deskundi-

gen op dat gebied, onder wie een provinciaal medewerker. 

 

Dit bestemmingsplan verbrede reikwijdte betreft met name een conserverend plan en past ook binnen 

de uitgangspunten van de toekomstige omgevingsverordening. De verbeteringen bieden daarnaast 

meer mogelijkheden voor toekomstige ontwikkelingen binnen het plangebied. Concrete ontwikkelingen 

https://www.brabantadvies.com/publicaties/advies-over-een-nieuwe-aanpak-voor-rood-en-groen/
https://www.brabantadvies.com/publicaties/advies-over-een-nieuwe-aanpak-voor-rood-en-groen/
https://www.brabant.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ontwikkeling/bevolking-en-wonen/nieuwe-woonvormen
https://www.brabant.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ontwikkeling/bevolking-en-wonen/nieuwe-woonvormen
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zullen te zijner tijd getoetst worden aan deze omgevingsverordening. In ieder geval komt het uitgangs-

punt ‘Maatwerk voor omgevingskwaliteit’ terug in de diverse afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden in 

onderhavig bestemmingsplan verbrede reikwijdte. 

 

 

5.3 Regionaal en gemeentelijk beleid 
 

5.3.1 Regionaal woningbouwbeleid 
 

In mei 2017 heeft de provincie Noord-Brabant haar bevolkings- en behoefteprognose geactualiseerd. 

De prognose is een belangrijk richtinggevend kwantitatief instrument voor het volkshuisvestelijke be-

leid van de gemeente. In de provinciale prognose wordt gewerkt met een ‘hoog scenario’ (490) en een 

‘laag scenario’ (365). Het verschil tussen beide scenario’s zit in het al dan niet inlopen van het thans 

bestaande woningtekort (125). 

Vooruitlopend op en in afwachting van de nieuwe prognose heeft het Regionaal ruimtelijk overleg 

(RRO) Noordoost-Brabant in december 2016 besloten om, voor de betrokken gemeenten, de (kwanti-

tatieve) woningbouwafspraken voor de periode 2016-2026 nog vast te stellen op basis van de provin-

ciale Bevolkings- en woningbehoefteprognose 2014. Het in de Regionale Agenda Wonen 2017 (deel 

A) vastgelegde groeicijfer voor de gemeente Mill en Sint Hubert is daarbij vastgesteld op 455. 

 

Het voorliggende bestemmingsplan verbrede reikwijdte leidt er niet toe dat de voor de gemeente Mill 

en Sint Hubert toegestane harde plancapaciteit voor woningbouw wordt overschreden en dit bestem-

mingsplan verbrede reikwijdte is dan ook niet in strijd met de regionale woningmarktstrategie. Mochten 

initiatieven voor woningbouwontwikkeling voorzien zijn dan worden deze getoetst aan de woning-

marktstrategie. 

 

5.3.2 Regionale woningmarktstrategie Land van Cuijk 
 

In 2013 hebben de vijf gemeenten in het Land van Cuijk een gezamenlijke regionale woningmarktstra-

tegie vastgesteld. In 2018 is deze woningmarktstrategie geactualiseerd, rekening houdend met de 

meest actuele volkshuisvestelijke ontwikkelingen. 

 

In de woonmarktstrategie zijn zes uitgangspunten (zogeheten ankers) benoemd die de kern vormen 

van de visie. Per anker is een doel gesteld. 

1. Een vitale regio. Doel: tot 2030 nog met 3.000 tot 4.000 extra woningen groeien. 

2. Een gezonde woningmarkt. Doel: met gezond verstand optimaal inspelen op de woonwen-

sen van mensen. Gemeenten sturen lokaal en stemmen regionaal af. 

3. De juiste woning op de juiste plek in dit Land van kernen. Doel: het Land van Cuijk doet 

recht aan de eigenheid en vitaliteit van kernen. Hierbij wordt verschil gemaakt in de wijze van 

gebiedsontwikkeling tussen grotere en kleinere kernen. 

4. Kwaliteit bestaande voorraad en kernen meer centraal. Doel: kwaliteit bestaande voor-

raad: van goed naar excellent. 
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5. Een levensloopvriendelijke regio. Doel: kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke 

of psychische beperkingen wonen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving. Is dat niet mo-

gelijk dan is er in de grotere kernen een goede woonzorginfrastructuur. 

6. Een duurzame regio. Doel: vanaf 2050 zijn alle woningen (bestaand en nieuw) grotendeels 

energieneutraal. De vijf gemeenten in het Land van Cuijk zorgen voor een gelijk speelveld. 

 

Het voorliggende bestemmingsplan verbrede reikwijdte betreft een overwegend conserverend plan, 

waarbij geen sprake is van strijdigheid met de regionale woningmarktstrategie voor het Land van Cu-

ijk. Indien er woningbouwinitiatieven worden ingediend binnen het plangebied dan worden deze ge-

toetst aan de geldende beleidskaders en vervolgens wordt een planologische procedure gevoerd. 

 

 

5.3.3 Structuurvisie ‘In duurzaam perspectief’ gemeente Mill en Sint Hubert 
 

Op 29 september 2011 heeft de gemeenteraad de structuurvisie ‘In duurzaam perspectief’ gemeente 

Mill en Sint Hubert vastgesteld. Het plangebied ‘De Kuilen’ ligt in de Peelkant-zone en de Peelzoom-

zone. 

 

 

In de structuurvisie is toerisme & recreatie vastgesteld als speerpunt voor nieuwe economische ont-

wikkeling. De Kuilen is aangemerkt als het gebied bij uitstek binnen gemeente om op representatieve 

wijze gestalte te geven aan de gewenste toeristisch-recreatieve ontwikkeling. Hier wil de gemeente 

zich conform haar Inspiratienota Cultuur en Natuurtoerisme ‘Mill, landelijk en gastvrij’ onderscheidend 

profileren. 

 

Uitsnede Structuurvisie 'In duurzaam perspectief' 
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Het voormalige zandwinplassengebied De Kuilen ligt in een uitgestrekt bosgebied, dat tevens de func-

tie vervult van robuuste ecologische verbindingszone. 

 

De meest noordelijke (natuur-)plas ligt in de ‘Peelzoomzone’. De hoofdbestemming van deze zone is 

natuur en natuurontwikkeling. De zuidelijke plas – feitelijk twee plassen die door een dijklichaam ge-

scheiden zijn - ligt in de “Peelkantzone’. 

 

In de structuurvisie is omtrent het plangebied ‘De Kuilen’ het navolgende opgenomen. 

 

‘Halverwege Mill en Langenboom ligt natuur- en recreatiegebied De Kuilen, een voormalige zandwin-

plas die nog kortgeleden een ingrijpende metamorfose heeft ondergaan. Er is onder andere een groot 

zandstrand en een populaire duiklocatie. Aan het recreatiegebied grenst motorcrossterrein Circuit 

Park De Kuilen, waar grote (inter)nationale wedstrijden verreden worden. De gemeente ziet toerisme 

en recreatie als belangrijke economische dragers voor de toekomst. Dat moet tot uiting komen in de 

gehele gemeente, maar met name in de twee concentratiegebieden natuur- en recreatiegebied De 

Kuilen en buurtschap De Hoef. Hoewel het hier gaat om een op zich goed functionerende dagrecrea-

tieve voorziening, zal de komende tijd in het licht staan van een aanvullende kwaliteitsslag. Daarbij 

worden ook plannen ontwikkeld ten behoeve van verblijfsrecreatie, die zich positief onderscheiden van 

wat er in de buurgemeenten al voorhanden is. Om ‘anders te zijn dan de buren’ zouden werkelijk on-

derscheidende vormen van verblijfsrecreatie overwogen kunnen worden, zoals een natuurhotel, een 

woonbotendorp in combinatie met drijvende horeca en/of boomhuttenkamp. Dagrecreatieve voorzie-

ningen kunnen worden uitgebreid met voorzieningen voor outdooractiviteiten en een avonturenbos 

voor de kinderen. Onderzocht wordt in hoeverre de vestiging van een ‘ecovakantiepark’ aan de zuid-

zijde van de plas – zowel op als aan het water – mogelijk is. Bovenaan het verlanglijstje staat in elk 

geval een Recreatieve Poort: een transferium met bezoekerscentrum voor gebiedsinformatie, natuur-

beleving en educatie; dit moet het vertrekpunt zijn voor verkenning van de streek.’ 

 

Ook uit de structuurvisie volgt dat toerisme en recreatie een belangrijke economische drager is voor 

het gebied ‘De Kuilen’. Dit bestemmingsplan verbrede reikwijdte opent de weg naar een dergelijke in-

vulling. Wel zullen initiatieven in die richting goed onderbouwd moeten worden, maar zowel deze 

Structuurvisie, als de Visie ‘De Kuilen’ en de gebiedsuitwerking ‘Kleinschalig Landschap De Kuilen’ 

bieden de bouwstenen om te komen tot een meer toeristisch recreatieve invulling. 



 

Hoofdstuk 6 45 
 

6.  UITVOERINGSASPECTEN 

 
6.1  Milieuaspecten  
 

6.1.1  Bodem 

 

De gemeente streeft naar een duurzaam bodembeheer. Een goede afstemming tussen het bodemge-

bruik en de aanwezige bodemeigenschappen en bodemkwaliteit is de basis van duurzaam bodembe-

heer.  

 

In het kader van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden vastgesteld of de voorgenomen 

vorm van bodemgebruik, vanuit milieuhygiënisch oogpunt gezien, ter plaatse mogelijk is en welke ver-

volgacties eventueel noodzakelijk zijn om dit mogelijk te maken. 

 

Het voorliggende bestemmingsplan verbrede reikwijdte betreft overwegend een beheerplan. Er wor-

den geen ontwikkelingen mogelijk gemaakt die ertoe leiden dat sprake is van een wijziging naar een 

milieugevoeligere bestemming. Het uitvoeren van een bodemonderzoek is daarom niet noodzakelijk. 

Vanuit het aspect bodem bestaan er kortom geen belemmeringen. 

 

6.1.2  Verkeer en parkeren 

Dit bestemmingsplan verbrede reikwijdte is overwegend een beheerplan. De bestaande situatie is 

vastgelegd waarbij de verkeerssituatie en de parkeermogelijkheden niet zijn veranderd. Nader onder-

zoek is pas nodig bij nieuwe ontwikkelingen.   

 

6.1.3 Geluid 

 

Wegverkeerslawaai 

Een nieuwe situatie als bedoeld in de Wet geluidhinder omvat de oprichting van nieuwe geluidgevoe-

lige bestemmingen (zoals woningen, scholen, kleuterdagverblijven) of de aanleg van nieuwe wegen 

dan wel de reconstructie van bestaande wegen. Dit bestemmingsplan verbrede reikwijdte is overwe-

gend een beheerplan, waarbij geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt binnen de wette-

lijke geluidzone van wegen. Dit plan vereist dan ook geen nader onderzoek. 

 

Spoorweglawaai 

In de directe omgeving van het plangebied liggen geen spoorlijnen. 

 

Vliegtuiglawaai 

Op enige afstand ten zuidwesten van het plangebied ligt de militaire vliegbasis Volkel. Het plangebied 

ligt niet binnen de Kosteneenheden (Ke) geluidcontour van deze vliegbasis. Dit bestemmingsplan ver-

brede reikwijdte betreft daarnaast overwegend een beheerplan, waarbij geen rechtstreekse nieuwe 
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ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. De geluidcontour van vliegbasis Volkel vormt voor dit plan 

dan ook geen belemmering. 

 

Industrielawaai 

In of nabij het plangebied is geen bedrijf gelegen, dat behoort tot de groep bedrijven, die zijn gerang-

schikt onder artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Staatsblad 1993, 

nr. 50), de voormalige Categorie-A-inrichtingen Wet geluidhinder. Van een geluidzone ingevolge indu-

strielawaai is in de onderhavige situatie aldus geen sprake. 

 

6.1.4  Luchtkwaliteit 

 

De hoofdlijnen voor regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen zijn beschreven in de Wet milieubeheer 

(hoofdstuk 5 Wm). Artikel 5.16 Wm (lid 1) geeft weer, onder welke voorwaarden bestuursorganen be-

paalde bevoegdheden (uit lid 2) mogen uitoefenen. Als aan minimaal één van de volgende voorwaar-

den wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voor het uitoefenen van 

de bevoegdheid: 

a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; 

b. een project leidt – al dan niet per saldo – niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit; 

c. een project draagt ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bij aan de luchtverontreiniging; 

d. een project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit), of binnen 

een regionaal programma van maatregelen. 

 

Een nadere uitwerking van de regelgeving met betrekking tot het begrip ‘niet in betekenende mate’ is 

vastgelegd in het ‘Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)’ en in ‘Regeling 

niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)’. Voor ontwikkelingen die ‘niet in beteke-

nende mate’ bijdragen aan de luchtverontreiniging hoeft niet te worden getoetst aan de grenswaarden. 

Het voorliggende bestemmingsplan verbrede reikwijdte betreft een overwegend conserverend plan. 

De concentratie van luchtverontreinigende stoffen zal ten gevolge van de vaststelling van dit bestem-

mingsplan verbrede reikwijdte niet significant wijzigen. Vaststelling van het bestemmingsplan verbrede 

reikwijdte leidt immers niet tot significant meer verkeersbewegingen dan in de huidige situatie al het 

geval is. Hiermee wordt voldaan aan artikel 5.16 sub b Wet milieubeheer. 

 

Luchtkwaliteit in het plangebied 

Volgens de website van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voldoen de concentraties PM2,5, 

PM10 en NO2 ter plaatse van het plangebied ruimschoots aan de in de Wet milieubeheer vastgelegde 

jaargemiddelde grenswaarden. Volgens de kaarten van het Planbureau voor de Leefomgeving is de 

luchtkwaliteit ter plaatse in de huidige situatie daarom voldoende en worden geen normen overschre-

den. Naar verwachting zal door voortschrijdende technologie de luchtkwaliteit in Nederland nog verder 

verbeteren. Er kan dan ook geconcludeerd worden dat er vanuit het aspect luchtkwaliteit geen belem-

meringen bestaan. 
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6.1.5  Externe veiligheid 

 

In het kader van bestemmingsplannen dient rekening gehouden te worden met het aspect externe vei-

ligheid. Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van risico’s voor de 

omgeving vanwege handelingen met gevaarlijke stoffen. De handelingen kunnen zowel betrekking 

hebben op het gebruik, de opslag en de productie, als op het transport van gevaarlijke stoffen. Uit het 

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en 

het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) vloeit de verplichting voort om in ruimtelijke plannen 

in te gaan op de risico’s in het plangebied ten gevolge van handelingen met gevaarlijke stoffen. De 

risico’s dienen te worden beoordeeld op twee maatstaven, te weten het plaatsgebonden risico1 en het 

groepsrisico2.  

 

 

Het plangebied is niet gelegen binnen het invloedsgebied van een inrichting die valt onder het Besluit 

externe veiligheid inrichtingen (Bevi). In of in de directe nabijheid van het plangebied zijn enkele pro-

paantanks gelegen, maar het invloedsgebied is beperkt (veelal binnen de inrichting zelf). 

 

                                                      
1 Het plaatsgebonden risico is het risico (uitgedrukt in kans per jaar) dat één persoon die zich onafgebroken en onbeschermd op 
die plaats bevindt, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een calamiteit met een gevaarlijke stof. 
2 de cumulatieve kans per jaar dat ten minste 10, 100 of 1.000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid 
in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof of gevaarlijke 
afvalstof betrokken is. 

Uitsnede risicokaart met globale ligging plangebied (blauw omcirkeld) 
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Tevens zijn binnen of in de directe nabijheid van het plangebied geen ondergrondse transportleidin-

gen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen aanwezig. De aardgasleidingen aan de noord- en west-

zijde van het plangebied hebben een invloedsgebied die niet tot het onderhavige plangebied reikt. 

Tot slot ligt het plangebied niet binnen het invloedsgebied van een transportroute voor gevaarlijke stof-

fen over weg, spoor of water. Dit plan vereist dan ook geen nader onderzoek. 

 

Bij medewerking aan nieuwe initiatieven wordt uitgebreid getoetst aan de diverse externe veiligheids-

aspecten en worden ook concreet afstanden tot risicobronnen benoemd.  

 

6.1.6  Geur 

 

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) stelt kaders waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen dienen 

plaats te vinden. Enerzijds om geurgevoelige functies geen of zo min mogelijk hinder te laten onder-

vinden van agrarische bedrijven en anderzijds om de vergunde rechten van deze agrarische bedrijven 

niet (verder) te beperken door ruimtelijke ontwikkelingen. Onderzocht dient te worden wat de achter-

grondbelasting (veroorzaakt door alle veehouderijen) en de voorgrondbelasting (veroorzaakt door indi-

viduele veehouderijen in de directe omgeving) op het plangebied is. Beiden moeten een acceptabele 

waarde hebben om een goed leefklimaat te kunnen waarborgen voor nieuw te bouwen woningen.  

 

Op 13 december 2007 heeft de gemeenteraad een Geurverordening voor de gehele gemeente Mill en 

Sint Hubert vastgesteld. Hierin is lokaal geurbeleid ontwikkeld, dat recht doet aan de integrale zone-

ring van de intensieve veehouderij, met behoud van een afdoende beschermingsniveau tegen geur-

overlast voor burgers. 

 
  

Geurnormenkaart gemeente Mill en Sint Hubert met globale ligging plangebied (blauw omcirkeld) 
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Binnen het plangebied zijn intensieve veehouderijen gevestigd. Het onderhavige plan betreft overwe-

gend een beheerplan waarbij de bestaande situatie wordt vastgelegd en nieuwe geurgevoelige func-

ties niet rechtstreeks zijn toegestaan. Mocht gebruik worden gemaakt van een wijzigingsprocedure of 

een planologische procedure anderszins dan wordt uitgebreid getoetst aan het aspect geur.  

 

6.1.7  Kabels en leidingen 

 

Naast de reguliere nutsvoorzieningen (gas, water, licht, telefonie, etc.) zijn er in het plangebied geen 

kabels en leidingen aanwezig. 

 

6.1.8  Milieuzonering bedrijven 

 

Het voorliggende bestemmingsplan verbrede reikwijdte is overwegend een beheerplan. De bestaande 

situatie is vastgelegd waarbij geen nieuwe ontwikkelingen zijn meegenomen die leiden tot een wijzi-

ging in de zin van milieuzonering. Nader onderzoek is dan ook niet nodig. 

 
 
6.2  Fysieke aspecten   
 

6.2.1  Cultureel erfgoed 

 

Cultureel erfgoed is van belang voor de identiteit van een samenleving en versterkt het cultureel en 

historisch zelfbewustzijn. Monumenten en kunstschatten maken een gedeeld verleden zichtbaar en 

versterken daarmee de nationale identiteit. 

 

Archeologie 

In de Wet op de Archeologische Monumentenzorg is een raamwerk gegeven dat regelt hoe rijk, pro-

vincies en gemeenten om moeten gaan met het aspect ‘archeologie’ in ruimtelijke plannen. De uit-

gangspunten van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg zijn als volgt: 

- de archeologische waarden dienen zoveel mogelijk in de bodem te worden bewaard; 

- er dient vroeg in het proces van de ruimtelijke ordening al rekening te worden gehouden met het 

aspect ‘archeologie’. 

 

De wet bepaalt tevens dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor hun eigen bodemarchief. De ge-

meente Mill en Sint Hubert heeft eigen archeologiebeleid ontwikkeld dat is vastgesteld op 10 mei 

2012. 

 

Conform dit beleid en bijbehorende beleidskaart archeologie ligt het plangebied in de volgende zones:  

 

- Categorie 2: gebieden van zeer hoge archeologische waarden en historisch geografische objecten 

met een archeologische relevantie. Onderzoeksplicht bij een verstoringsdiepte van meer dan 40 

cm en een verstoringsoppervlakte van meer dan 100 m². 
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- Categorie 4: gebieden met een hoge archeologische verwachting Onderzoeksplicht bij een versto-

ringsdiepte van meer dan 40 cm en een verstoringsoppervlakte van meer dan 250 m² 

- Categorie 5: gebieden met een middelhoge archeologische verwachting en na-oorlogse woonwij-

ken en industriegebieden die in een gebied van hoge archeologische verwachting liggen. Onder-

zoeksplicht bij een verstoringsdiepte van meer dan 40 cm en een verstoringsoppervlakte van 

meer dan 2500 m². 

- Categorie 6: gebieden met een lage archeologische verwachting. Geen onderzoeksplicht. 

 

 

Gebieden van archeologische waarde van categorie 2 

De vrijstellingsdrempel bij deze categorie gebieden is een bodemingreep met een oppervlakte van 

100 m² en een diepte van 0,4 m beneden maaiveld. Vrijstelling van de onderzoeksplicht kan worden 

verleend als één of beide drempels niet worden overschreden. Het gaat in dit geval om gemeentelijke 

aandachtsgebieden en/of terreinen met (resten van) historische hoeven, schansen, kasteel-, kerk- of 

kloosterterreinen, (water)molenlocaties, bruggen of voorden en dergelijke. 

 

 

Uitsnede Archeologische beleidskaart gemeente Mill en Sint Hubert met globale ligging plangebied (rood omlijnd) 
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Gebieden van archeologische waarde van categorie 4 en 5 

De vrijstellingsdrempel is bij categorie 4 een bodemingreep met een oppervlakte van 250 m² en een 

verstoringsdiepte van 0,4 m. Bij categorie 5 geldt een vrijstellingsdrempel van 2.500 m² en een versto-

ringsdiepte van 0,4 m beneden maaiveld. Vrijstelling van de onderzoeksplicht kan worden verleend als 

één of beide drempels niet worden overschreden. 

De oppervlaktecriteria zijn gebaseerd op de archeologische trefkans. Hoe kleiner deze is, hoe groter 

een onderzoeksgebied moet zijn om een redelijke kans te creëren archeologische relicten aan te tref-

fen. De gebieden met een hoge verwachting liggen merendeels in landschappelijke zones, die bewe-

zen hebben over het algemeen een rijk bodemarchief te herbergen. Op grond van maatschappelijke 

overwegingen, maar ook van inhoudelijke overwegingen is voor gebieden met een hoge verwach-

tingswaarde gekozen voor een vrijstellingsgrens van 250 m², omdat de aard van eventueel te ver-

wachten archeologische resten binnen kleinere onderzoeksgebieden in de meeste gevallen geen we-

zenlijke inhoudelijke (wetenschappelijke) bijdrage zullen leveren. Vanuit maatschappelijk oogpunt 

wordt rekening gehouden met het feit dat de kosten van professioneel archeologisch onderzoek bij 

dergelijke kleine bodemingrepen meestal niet meer in verhouding staat tot de kosten van het plan. Om 

nieuwe vindplaatsen met relevante archeologische informatie op te kunnen sporen moet dus ook hier 

sprake zijn van een minimale omvang.  

In de gebieden met een middelhoge verwachting is sprake van de combinatie van onderzoekslacune 

en een op grond van kengetallen verwachte geringe(re) dichtheid aan archeologische vindplaatsen. 

De doelstelling is hier om bij grotere ingrepen (> 2.500 m²) in de toekomst vooronderzoek te realise-

ren, zodat de bestaande kennislacune kan worden opgevuld. 

 

Gebieden van archeologische waarde van categorie 6  

Op deze gebieden zijn geen ondergrenzen of een vergunningstelsel van toepassing vanuit het be-

stemmingsplan. De kans op het aantreffen van behoudenswaardige archeologische relicten is immers 

gering. Deze categorieën worden niet opgenomen op de verbeelding. 

 

In de planregels zijn de volgende dubbelbestemmingen ‘Waarde – Archeologie’ opgenomen: 

- Waarde – Archeologie 1: onderzoeksplicht bij een verstoringsdiepte van meer dan 40 cm en een 

verstoringsoppervlakte van meer dan 100 m². 

- Waarde – Archeologie 2: onderzoeksplicht bij een verstoringsdiepte van meer dan 40 cm en een 

verstoringsoppervlakte van meer dan 250 m². 

- Waarde – Archeologie 3: onderzoeksplicht bij een verstoringsdiepte van meer dan 40 cm en een 

verstoringsoppervlakte van meer dan 2500 m². 

 

Cultuurhistorie 

Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) verplicht gemeenten om het aspect cultuurhistorie uitdrukkelijk 

mee te wegen bij het opstellen van bestemmingsplannen. Om deze reden heeft de gemeente Mill en 

Sint Hubert een cultuurhistoriekaart opgesteld voor haar gehele grondgebied. De cultuurhistoriekaart 

is op 24 april 2012 door het college vastgesteld. De cultuurhistoriekaart bestaat uit een inventarisatie-

kaart, een beleidsadvieskaart en een toelichting waarin de voor de gemeente kenmerkende cultuurhis-

torische waarden worden beschreven en toegelicht. Het belangrijkste doel van de cultuurhistoriekaart 

is het inzichtelijk maken van de cultuurlandschappelijke en historisch-bouwkundige waarden binnen 
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de gemeentegrenzen van Mill en Sint Hubert. Hiermee kan de toegevoegde waarde van cultuurhisto-

rie tijdig worden erkend en herkend. Het doel is niet om alle cultuurhistorische waarden te behouden 

en nieuwe ontwikkelingen tegen te gaan. Het doel is juist om te streven naar ‘behoud door ontwikke-

ling’. Een bewuste omgang met het cultuurhistorisch erfgoed staat voorop. 

 

Het betreft hier een bestemmingsplan verbrede reikwijdte dat nieuwe ontwikkelingen niet rechtstreeks 

mogelijk maakt. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt rekening gehouden met cultuurhistorische waarden.  

Binnen het plangebied zijn diverse cultuurhistorisch waardevolle elementen aanwezig, zoals monu-

mentale bomen, historische nederzettingslocaties, een wegkapel, wederopbouwboerderijen en huizen, 

alsmede historische infrastructuur (al dan niet zichtbaar in het landschap). Tevens zijn diverse bos-

schages in het plangebied aangemerkt als ‘bos 1850 - 1915’ en ‘bos voor 1850’. Binnen het plange-

bied zijn geen monumenten gelegen. 

 

Verder zijn diverse landschapstypen van toepassing. Deze worden hierna nader beschreven. 

 

Landschapstype ‘Kampontginning’ 

Volgens de beleidsadvieskaart ligt het plangebied grotendeels in het landschapstype ‘Kampontgin-

ning’. Kampontginningen zijn de oudste ontginningen die zich vanaf de Vroege Middeleeuwen tot het 

midden van de 19e eeuw hebben ontwikkeld. Door de relatief hoge ligging van deze gronden waren ze 

al vroeg geschikt voor akkerbouw.  

Een deel van de oude kampontginningen rondom de kernen is door dorpsuitbreiding sterk getransfor-

meerd. Daarbuiten zijn veel kleine kavels vergroot en is de perceelsbeplanting vrijwel geheel verdwe-

nen. Op veel historische erven is de bebouwing sterk uitgebreid in oppervlakte en volume, en is de 

erfbeplanting vervangen door hekwerken. Hierdoor is er een sterk contrast ontstaan tussen de be-

bouwde erven en het omliggende open land. 

Het uitgangspunt bij dit landschapstype is behouden en waar mogelijk versterken van de bestaande 

besloten structuren. De (verdwenen) beslotenheid van het landschap kan worden versterkt door mid-

del van lijnvormige groenstructuren. Minder gewenst zijn ontwikkelingen die leiden tot een meer open 

landschap. 

 

Landschapstype ‘Jonge grootschalige bossen op droge heide’ 

Het westelijk deel van het plangebied in gelegen in het Landschapstype ‘Jonge grootschalige bossen 

op droge heide’. Aan het eind van de 19e eeuw en met name in het midden van de 20e eeuw zijn 

droge heidegebieden ontgonnen en grootschalig beplant met bos, voornamelijk naaldhout. De ligging 

van dit landschapstype komt globaal overeen met de ligging van de Langenboomse Bossen en de 

Molenheide. 

 

Tot in de eerste jaren van de 20e eeuw bestond dit landschap uit boomloze heide. Hierover liep een 

webachtige structuur van paden. Het merendeel was oost-west georiënteerd en had een lokale func-

tie. Enkele paden liepen noord-zuid en hadden een (inter)regionale functie. In de jaren ’20 en ’30 van 

de 20e eeuw is de heide grootschalig ontgonnen, rationeel verkaveld en beplant: langs de lanen loof-

bomen (Amerikaanse eik of beuk), binnen de vakken naaldhout (grove den). De aanwezige paden-

structuur verdween en paden werden slechts incidenteel in de nieuwe structuur opgenomen.  
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Veel heideterreinen en voormalige heideterreinen hebben tot in de huidige tijd een militaire functie 

gehad. Zo lagen in de 19e en 20e eeuw binnen de Langenboomse Bossen schietbanen met 

kogelvangers. In de Tweede Wereldoorlog werd het gebied ingericht als Temporary Airfield B-89. 

Binnen de bosaanplant op de Molenheide bij Mill lag de – recent afgebroken – pluimveeproefmesterij 

Canteclaer. 

 

Het huidige beeld sluit nauw aan op de historische ontwikkelingen in de 20e eeuw. De rationele 

bosaanplant is goed herkenbaar. De laanstructuur is nog goed herkenbaar, hoewel er verscheidene 

bomen ontbreken. Plaatselijk herinneren kleine stukjes heide aan het historisch beeld. Beide 

bosgebieden zijn in eigendom bij Natuurmonumenten en worden als natuurgebied beheerd. 

 

Landschapstype ‘Oude Beekdalontginning’ 

Een klein deel van het oostelijk deel van het plangebied ligt in het landschapstype ‘Oude Beekdalont-

ginning’. De oude beekdalontginningen worden gekenmerkt door een kleinschalige, onregelmatige 

verkaveling van blokken afgewisseld met stroken. Inmiddels is het kleinschalige karakter verminderd 

door het verdwijnen van singels en bosjes en het samenvoegen van percelen. Door natuurontwikke-

ling is dit kleinschalige enigszins teruggebracht, zij het met een andere verschijningsvorm. Uitgangs-

punt bij dit landschapstype is de ruimtelijke ontwikkeling af te stemmen op het kleinschalige, natuur-

lijke karakter. Grootschalige ontwikkelingen zijn in beginsel ongewenst. 

 

Landschapstype ‘Jonge ontginning op droge heide’ 

Een klein deel van het oostelijk deel van het plangebied ligt in het landschapstype ‘Jonge ontginning 

op droge heide’. Dit landschapstype komt voor op de oostelijke rand van de Peelhorst. Vanaf de 

tweede helft van de 19e eeuw werd dit landschap vanaf de randen van de dorpen kleinschalig ontgon-

nen. Vanaf het midden van de 20e eeuw werden ook de laatste restanten heide ontgonnen en beplant 

met bos. 

 

Tot het midden van de 19e eeuw bestond een groot deel van de oostelijke rand van de Peelhorst 

uit heide. Deze uitgestrekte, vrijwel boomloze heidevelden werden onderbroken door de agrarische 

nederzettingen die zich langs de beekdalen hadden ontwikkeld. Over de heide liep een webachtige 

structuur van paden, die de nederzettingen onderling verbond, maar ook als schaapsdrift 

zal zijn gebruikt. 

 

In de tweede helft van de 19e eeuw, maar met name in de eerste helft van de 20e eeuw, zijn de 

heideterreinen ontgonnen. De 19e-eeuwse ontginningen zijn daarna vaak als akker in gebruik 

genomen. De beperkte omvang van de kavels, de dichtheid van bebouwing en de beplanting leken 

sterk op de oude kampontginningen. Rond het midden van de 20e eeuw zijn de laatste heideterreinen 

ontgonnen. Op deze terreinen hebben zeer uiteenlopende functies hun plaats gekregen, 

waaronder militair terrein, bedrijventerrein, akkerbouw en bosbouw. Waar grootschalige bosaanplant 

heeft plaatsgevonden, zoals de Langenboomse Bossen, is dit landschap getypeerd als jonge 

bossen op droge heide. Andere delen zijn afgegraven ten behoeve van zandwinning. Deze zijn als 

sterk gewijzigd terrein getypeerd.  
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Landschapstype ‘Sterk gewijzigd terrein’ 

Een enkel gebied is in de afgelopen 50 jaar zo sterk gewijzigd dat van de oorspronkelijke ontginning 

niets meer resteert. Het betreft hier de zandwinning ‘De Kuilen’, dat vóór de zandwinning grotendeels 

uit droge heide bestond, waar in de Tweede Wereldoorlog het Temporary Airfield B-89 

lag. 

 

6.2.2  Ecologie 

 

De bescherming van de natuur in Nederland vindt plaats door nationale wetgeving. Hierbij wordt on-

derscheid gemaakt tussen gebiedsbescherming en soortbescherming. De soort- en gebiedsbescher-

ming staan los van elkaar en hebben ieder hun eigen werking.  

De bescherming van de natuur is per 1 januari 2017 in Nederland vastgelegd in de ‘Wet natuurbe-

scherming’ (Wnb). Deze wet vormt voor wat betreft soortenbescherming en gebiedsbescherming een 

uitwerking van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Daarnaast vindt beleidsmatige gebieds-

bescherming plaats door middel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), de voormalige Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS). 

 

Gebiedsbescherming vanuit de Wet natuurbescherming  

De Wet natuurbescherming heeft voor wat betreft gebiedsbescherming betrekking op de Europees be-

schermde Natura 2000-gebieden. De Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden worden in Nederland 

gecombineerd als Natura 2000-gebieden aangewezen. Als er naar aanleiding van projecten, plannen 

en activiteiten mogelijkerwijs significante effecten optreden, dienen deze vooraf in kaart gebracht en 

beoordeeld te worden. Projecten, plannen en activiteiten die mogelijk een negatief effect hebben op 

de beschermde natuur in een Natura 2000-gebied zijn vergunningplichtig. 

 

Gebiedsbescherming vanuit provinciaal beleid 

Conform artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming dragen Gedeputeerde Staten in hun provincie 

zorg  

voor de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk ecologisch netwerk, ge-

naamd ‘Natuurnetwerk Nederland’. Zij wijzen daartoe in hun provincie gebieden aan die tot dit netwerk  

behoren. Het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS), is een 

samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden. De planologische begren-

zing en beschermingsregimes van het Natuurnetwerk loopt via het traject van de provinciale ruimte-

lijke structuurvisies en verordeningen. Binnen de provincie Noord-Brabant wordt de NNN gevormd 

door het Natuurnetwerk Brabant (NNB) en Ecologische Verbindingszones (EVZ). Het netwerk wordt 

gevormd door kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en ecologische verbindingszones met als 

doel natuurgebieden beter met elkaar en met het omringende agrarisch gebied te verbinden. Activitei-

ten in deze gebieden zijn alleen toegestaan als ze geen negatieve effecten hebben op de wezenlijke 

kenmerken of waarden of als deze kunnen worden tegengegaan met mitigerende maatregelen. 
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Soortenbescherming 

De Wet natuurbescherming onderscheidt beschermingsregimes voor soorten op grond van internatio-

nale verdragen, aangevuld met soorten die vanuit een nationaal oogpunt beschermd worden. Hierdoor 

zijn er in de Wet natuurbescherming drie verschillende verbodsartikelen per categorie soorten; 

 Soorten van de Vogelrichtlijn (artikel 3.1); 

 Soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (artikel 3.5); 

 Andere soorten (artikel 3.10). 

 

Per beschermingsregime is aangegeven welke verboden er gelden en onder welke voorwaarden ont-

heffing of vrijstelling kan worden verleend door het bevoegd gezag. Volgens artikel 3.31 zijn de verbo-

den, bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 niet van toepassing op handelingen die zijn beschreven 

in en aantoonbaar worden uitgevoerd overeenkomstig een door het Ministerie van Economische Za-

ken goedgekeurde gedragscode en die plaatsvinden in het kader van bestendig beheer, bestendig ge-

bruik, of ruimtelijke ontwikkeling of inrichting. 

 

Toetsing 

Het onderhavige plan betreft overwegend een beheerplan waarbij geen rechtstreekse nieuwe ontwik-

kelingen mogelijk worden gemaakt, die van negatieve invloed zouden kunnen zijn op beschermde 

flora en fauna of op beschermde gebieden. Dit plan vereist dan ook geen nader onderzoek. 

 

Indien in de toekomst ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt, is een planologische procedure beno-

digd en vindt nader onderzoek plaats met betrekking tot natuurwaarden. 

 

6.2.3  Waterhuishouding en riolering  

 

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6 lid 1 onder b van het Bro) dient inzicht te 

worden gegeven in de gevolgen voor de waterhuishouding die samenhangen met de ruimtelijke ont-

wikkeling die mogelijk wordt gemaakt. 

 

De laatste jaren heeft het waterbeleid een wezenlijk andere oriëntatie gekregen, namelijk van reage-

ren naar anticiperen. In ruimtelijke plannen dient steeds meer aandacht besteed te worden aan water-

huishoudkundige aspecten. Daarbij staan naast een duurzaam waterbeheer de integrale afweging en 

het creëren van maatwerk voorop. Water moet altijd bekeken worden in het licht van het watersys-

teem of stroomgebied waarin een stad of een dorp ligt. Een goede afstemming van waterbeleid (kwan-

titatieve en kwalitatieve eigenschappen) en ruimtelijke ordening, ook in het direct aangrenzende ge-

bied, is daarom noodzakelijk. 

 

Beleidskader  

Relevante beleidsstukken op het gebied van water zijn het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016 - 

2021, het Waterbeheersplan 2016 – 2021 van waterschap Aa en Maas, het Nationaal Waterplan, 

WB21, Nationaal Bestuursakkoord Water en de Europese Kaderrichtlijn Water. Het belangrijkste ge-

zamenlijke punt uit deze beleidsstukken is dat water een belangrijk sturend element is in de ruimtelijke 

ordening. De bekende drietrapsstrategieën zijn leidend:  
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 Vasthouden – bergen – afvoeren (waterkwantiteit); 

 Voorkomen – scheiden – zuiveren (waterkwaliteit). 

 

Waterschap Aa en Maas, uitgangspunten Watertoets  

Mill-West ligt binnen het beheersgebied van waterschap Aa en Maas. Het waterschap Aa en Maas is 

zowel waterkwantiteit- als waterkwaliteitbeheerder. Het waterschap is van oordeel dat ook in het geval 

van een conserverend bestemmingsplan een waterparagraaf dient te worden opgenomen, waarin 

wordt aangegeven op welke wijze wordt omgegaan met water en op welke wijze rekening wordt ge-

houden met het advies van de waterbeheerder. 

 

Het waterschap Aa en Maas hanteert de volgende uitgangspunten in het kader van de watertoets: 

1. Wateroverlastvrij bestemmen. Bij dit uitgangspunt wordt al voldaan aan extreme situaties 

(NBW-norm). De voorkeur gaat uit naar het ontwikkelen op locaties die als gevolg van hun lig-

ging ‘hoog en droog genoeg’ zijn en daarmee voldoen aan de NBW-norm voor de toekomstige 

functie, zodat ’wateroverlastvrij bestemd’ wordt. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is zal ge-

zocht moeten worden naar compenserende of mitigerende maatregelen die het gewenste be-

schermingsniveau tegen wateroverlast helpen realiseren. 

2. Gescheiden houden van het vuil water en het schoon hemelwater. Het streefbeeld is het 

schone regenwater af te koppelen. Hierbij wordt het vuile water via de riolering afgevoerd en 

blijft het schone regenwater in het ideale geval binnen het plangebied. 

3. Voor de afweging van de wijze waarop met het afgekoppelde schone hemelwater dient wor-

den omgegaan gelden de volgende afwegingsstappen: ‘hergebruik-infiltratie-buffering-afvoer’. 

4. Hydrologisch Neutraal ontwikkelen. Bij nieuwe ontwikkelingen dient de hydrologische situatie 

minimaal gelijk te blijven aan de uitgangssituatie. De GHG mag niet verlaagd worden en het 

waterpeil sluit aan bij optimale grondwaterstanden. 

5. Water als kans. De belevingswaarde van water kan bijvoorbeeld voor meerwaarde zorgen. 

6. Meervoudig ruimtegebruik. Omdat de vierkante meters duur zijn, wordt aangeraden naar 

meervoudig grondgebruik te kijken. Op deze manier kan het ‘verlies’ van vierkante meters 

door de ruimtevraag van water beperkt worden. 

7. Voorkomen van vervuiling. Nieuwe bronnen van verontreiniging dienen zoveel mogelijk voor-

komen te worden. 

 

Gemeentelijk beleid 

Het (hemel)waterbeleid van de gemeente Mill en Sint Hubert is onder meer vastgelegd in het Ge-

meentelijk Rioleringsplan Mill en Sint Hubert 2019-2023. Beleidskaders voor de omgang met hemel-

water zijn opgenomen in bijlage F van het hemelwaterbeleidsplan. De gemeente Mill en Sint Hubert 

streeft naar een duurzame toekomst waarbij geanticipeerd wordt op klimaatverandering. Rekening 

houdend met het wettelijke kader en de toekomstige uitdagingen hanteren de gemeente Mill en Sint 

Hubert de volgende hoofdprincipes bij de verwerking van hemelwater: 

 Beperken hoeveelheid ingezameld hemelwater. 

 Scheiden schone en vuile waterstromen. 

 Verwerken hemelwater zo veel mogelijk lokaal en bovengronds (“vasthouden waar het water 

valt”). 
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 Afvoeren indien nodig. 

 Beperken risico’s tijdens extreme neerslag. 

 

De zorgplicht hemelwater (Waterwet, artikel 3.5) betekent dat de gemeente zorgt voor een doelmatige 

inzameling en verwerking van hemelwater, dat perceelseigenaren redelijkerwijs zelf niet kunnen ver-

werken in de bodem of naar het oppervlaktewater. De zorgplicht benadrukt dat de perceelseigenaar 

in beginsel zelf verantwoordelijk is voor de hemelwaterverwerking. Ten aanzien van nieuwe ontwikke-

lingen wordt met betrekking tot de omgang met hemelwater een onderscheid gemaakt in de volgende 

situaties: 

 Ongewijzigde situatie; 

 Nieuwbouw; 

 Herbouw; 

 Verbouw en uitbreiding. 

 

In het kader van onderhavig plan is sprake van een ‘ongewijzigde situatie’. Indien in de toekomst aan 

nieuwe initiatieven medewerking wordt verleend en sprake is van de situatie ‘nieuwbouw’, dient deze 

nieuwe bebouwing, conform het Bouwbesluit, te worden voorzien van een gescheiden afvoer/verwer-

king van schoon hemelwater en afvalwater. Voor de toename van het verhard oppervlak eist de ge-

meente de aanleg van een waterbergingsvoorziening van 60 mm per vierkante meter nieuw verhard 

oppervlak op eigen terrein. Onder ‘verhard oppervlak’ wordt verstaan de nieuwe aanleg van gebou-

wen, parkeerplaatsen, trottoirs en andere soorten van verharding.  

 

Kenmerken van het watersysteem 

De kenmerken van de watersystemen, zoals die voorkomen in het plangebied (en omgeving), kunnen 

het beste beschreven worden door een onderverdeling te maken in de soorten van water die in het 

gebied aanwezig zijn. De belangrijkste zijn: grondwater, oppervlaktewater, ecosysteem, hemel- en af-

valwater. Daarnaast zal het ook van belang zijn om een inzicht te hebben in het hemelwater(af-

voer)systeem binnen het plangebied.  

 

Het waterbeleid en het watersysteem vormen het uitgangspunt voor voorliggend plan, onder andere 

via de doorvertaling van de aanwezige functies. Bij de situering van bestemmingen is rekening gehou-

den met het aspect water. De vastgelegde bestemmingen hebben in principe geen negatieve gevol-

gen voor de waterhuishouding. Voor alle ontwikkelingen wordt hydrologisch neutraal ontwikkelen, door 

het waterschap, als voorwaarde gesteld. Dit is van toepassing op bijvoorbeeld alle wijzigingsbevoegd-

heden die in voorliggend bestemmingsplan verbrede reikwijdte opgenomen zijn. Verder is van belang 

te melden dat bestaande regelgeving van provincie en waterschap, zoals vigerende water- en milieu-

verordeningen, de keur(en), de legger en eventuele peilbesluit(en) een separaat toetsingskader vor-

men. De keur van het waterschap bevat onder andere bepalingen ten behoeve van de bescherming 

en het beheer en onderhoud van watergangen en oppervlaktewater. Het gaat hier om activiteiten bin-

nen 5 m van de insteek van watergangen. In het plan zijn geen bepalingen opgenomen die dubbelop 

zijn, dan wel indruisen tegen deze regelgeving. Normale waterstaatskundige werkzaamheden zijn uit-

gesloten van de vergunningplicht. 
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Bij dit bestemmingsplan verbrede reikwijdte is daarnaast relevant dat het plan niet rechtstreeks 

nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt. Bij nieuwe ontwikkelingen zal telkens een volledige watertoets 

doorlopen worden. 

Water voor (menselijke) consumptie 

Verspreid over de provincie Noord-Brabant is een aantal waterwinlocaties gelegen. Dergelijke water-

winlocaties zijn beschermd op basis van de Provinciale Milieuverordening (PMV). Rondom waterwinlo-

caties zijn beschermingszones aangewezen in de PMV, te weten waterwingebieden, grondwaterbe-

schermingsgebieden en boringsvrije zones. Binnen het plangebied liggen echter geen van dergelijke 

gebieden. 

 

Water voor natuur 

Op basis van de Keurkaart van het waterschap Aa en Maas ligt het plangebied grotendeels (ter 

hoogte van het natuurgebied aan de westzijde en de plassen) binnen een beschermingsgebied. Ingre-

pen met een negatief effect op de waterhuishouding van dit beschermd gebied zijn niet toegestaan. 

Onderhavig plan oefent echter geen direct invloed uit op dit gebied. 

 

Oppervlaktewater 

Voor het waterschap is de legger, samen met de keur, hèt instrument om te zorgen voor veilige dijken, 

droge voeten, voldoende en schoon water. De legger bestaat uit een set van kaarten. Daarop staat 

welke rivieren, beken, vennen en regenwaterbuffers, lijnvormige elementen, waterkeringen en kunst-

werken (stuwen, sluisdeuren en kademuren) het waterschap in beheer heeft en waar ze liggen. 

De legger bevat ook een register waarin staat wie waar en waarvoor het onderhoud moet doen. Tot 

slot bevat de legger zones (zoneringen) voor toekomstige ontwikkelingen en bescherming van het 

watersysteem. Binnen het plangebied en de directe omgeving zijn op basis van de leggerkaart van het 

waterschap Aa en Maas waterlopen of plassen gelegen. Onderhavig plan oefent echter geen direct 

invloed uit op dit gebied. In dit bestemmingsplan verbrede reikwijdte zijn de plassen bestemd als ‘Wa-

ter’. Vennen en poelen worden beschermd binnen de betreffende gebiedsbestemming (bijvoorbeeld 

‘Natuur’). 

 

Hemelwater 

Op basis van de Keur van de drie Brabantse waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Brabantse 

Delta geldt voor plannen met een verhardingstoename kleiner dan 500 m², dat deze zijn vrijgesteld 

van compensatie. In het kader van dit bestemmingsplan verbrede reikwijdte is geen sprake van een 

toename van verhardingen. Vooroverleg met het waterschap is dan ook niet noodzakelijk. 

 

Afvoer afvalwater en hemelwater 

Er is in dit bestemmingsplan verbrede reikwijdte sprake van een bestaande situatie waarbij het vuilwa-

ter wordt afgevoerd op het bestaande rioleringsstelsel. In de meeste gevallen wordt ook het hemelwa-

ter via het riool afgevoerd. Ingeval van nieuwbouw of het aanbrengen van nieuwe verhardingen dient 

het hemelwater gescheiden te worden aangeleverd.  
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6.3  Economische aspecten 
 

Conform artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) moet onderzoek worden gedaan naar 

de economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. 

Dit bestemmingsplan verbrede reikwijdte maakt geen nieuwe ontwikkelingen rechtstreeks mogelijk. 

Met betrekking tot dit bestemmingsplan verbrede reikwijdte bestaan er voor de gemeente Mill en Sint 

Hubert dan ook geen kosten in de exploitatiesfeer. Dit betekent dat het niet nodig is om een exploita-

tieplan op te stellen. 

 

 
6.4  Handhaafbaarheid 
 

Een belangrijk aspect in de uitvoering van het bestemmingsplan is van juridische aard. Het gaat hierbij 

om de handhaving en het toezicht op de naleving van het bestemmingsplan. Deze handhaving is van 

cruciaal belang om de in het plan opgenomen ruimtelijke kwaliteiten te kunnen bewaren. Daarnaast is 

handhaving van belang uit het oogpunt van rechtszekerheid. Alle gebruikers dienen door de gemeente 

op een zelfde wijze aan het plan te worden gehouden. Met deze oogmerken is in dit bestemmingsplan 

verbrede reikwijdte gestreefd naar een eenvoud van in het bijzonder de planregels. Door de toeganke-

lijkheid en de leesbaarheid daarvan worden de mogelijkheden om toe te zien op de naleving vergroot. 
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7. JURIDISCHE PLANOPZET  

 

7.1  Algemeen 
 

Het bestemmingsplan verbrede reikwijdte bestaat uit een verbeelding en planregels, vergezeld van 

een toelichting. De verbeelding en de regels vormen het juridisch bindende deel van het bestem-

mingsplan verbrede reikwijdte. Verbeelding en regels dienen te allen tijde in onderlinge samenhang te 

worden bezien en toegepast. De regels en verbeelding zijn opgesteld op basis van de landelijk gel-

dende standaarden (SVBP 2012) en de vigerende bestemmingsplannen ‘Buitengebied Mill en Sint 

Hubert’ en ‘Buitengebied Mill en Sint Hubert herziening 2018', alsmede op basis van de vastgestelde 

bestemmingsplan voor specifieke locaties, zoals vermeld in hoofdstuk 1.2 van deze toelichting. 

 

 

7.2  Toelichting op de verbeelding 
 

De verbeelding heeft de rol van visualisering van de bestemmingen. Op de verbeelding hebben alle 

gronden binnen het plangebied een bestemming gekregen. Binnen een bestemming kunnen aandui-

dingen zijn aangegeven, waaraan in de regels voorwaarden zijn verbonden. De opgenomen verklaring 

is niet juridisch bindend en is op de verbeelding opgenomen ten behoeve van de leesbaarheid van de 

verbeelding (bijvoorbeeld kadastrale gegevens). 

 

 

7.3  Toelichting op de regels 
 

De regels leggen de gebruiksmogelijkheden van de gronden en de bouwmogelijkheden en de ge-

bruiksmogelijkheden van de aanwezige en/of op te richten bebouwing vast. De toelichting heeft welis-

waar geen bindende werking, maar heeft wel een belangrijke functie bij de weergave en onderbou-

wing van het bestemmingsplan en bij de uitleg van de verbeelding en regels. De regels zijn onderver-

deeld in 5 hoofdstukken, te weten: 

Hoofdstuk 1: Inleidende regels (paragraaf 6.3.1); 

Hoofdstuk 2: Bestemmingsregels (paragraaf 6.3.2); 

Hoofdstuk 3: Algemene regels (paragraaf 6.3.3); 

Hoofdstuk 4: Nieuwe ontwikkelingen 

Hoofdstuk 5: Overgangs- en slotregels (paragraaf 6.3.4). 

 

7.3.1  Inleidende regels 

 

De inleidende regels behelzen de begrippen en de wijze van meten. 
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Begrippen 

In dit artikel is een omschrijving gegeven van de in het bestemmingsplan verbrede reikwijdte gebruikte 

begrippen. Deze worden opgenomen om interpretatieverschillen te voorkomen. 

 

Wijze van meten 

In artikel 2 is een omschrijving gegeven van de te gebruiken wijze van meten. 

 

7.3.2  Bestemmingsregels 

 

De bestemmingsregels kennen een gelijke opbouw (voor zover van toepassing): een bestemmings-

omschrijving, bouwregels, afwijking van de bouwregels, specifieke gebruiksregels en afwijking van de 

gebruiksregels. 

 

De bestemmingsomschrijving betreft de centrale bepaling van elke bestemming. Het betreft een om-

schrijving waarin limitatief de functies worden genoemd, die binnen de bestemming zijn toegestaan. 

De bouwregels zijn direct gerelateerd aan de bestemmingsomschrijving. Ook het gebruik van gronden 

en bebouwing is gekoppeld aan de bestemmingsomschrijving. In de bouwregels staan uitsluitend be-

palingen die betrekking hebben op het bouwen. Bouwregels zijn dan ook alleen van toepassing bij de 

toetsing van aanvragen om omgevingsvergunning. De afwijking van de bouwregels geven burge-

meester en wethouders de bevoegdheid om onder voorwaarden afwijking te verlenen van een speci-

fieke regel.  

 

De specifieke gebruiksregels vormen een nadere concretisering van het toegestane gebruik. De afwij-

king van de gebruiksregels heeft tot doel bepaald gebruik wat eerder is uitgesloten onder voorwaar-

den wel toe te laten. 

 

Enkelbestemmingen 

 

Agrarisch 

De bestemming ‘Agrarisch’ is het agrarisch gebied waarin landschaps- en/of natuurwaarden aanwezig 

(kunnen) zijn. Deze waarden zijn specifiek aangegeven met een gebiedsaanduiding.  

 

Agrarisch met waarden – Ecologische Hoofdstructuur 

De bestemming ‘Agrarisch met waarden – Ecologische Hoofdstructuur’ is toegekend aan agrarisch 

gebied, in sommige gevallen met specifieke waarden, dat onderdeel uitmaakt van de Ecologische 

Hoofdstructuur, zoals globaal en op hoofdlijnen begrensd in de Interimverordening. De begrenzing is 

op gemeentelijk niveau doorvertaald naar de kadastrale eigendomsgrenzen. Hierbij zijn geen inhoude-

lijke/significante wijzigingen doorgevoerd. 

 

Agrarisch met waarden – Groenblauwe mantel 

De bestemming ‘Agrarisch met waarden – Groenblauwe mantel’ is toegekend aan die 

delen van de Groenblauwe mantel, zoals globaal en op hoofdlijnen begrensd in de Interimverordening, 

die (nog) niet bestemd zijn als ‘Bos’ of ‘Natuur’. De begrenzing is op gemeentelijk niveau doorvertaald 
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naar de kadastrale eigendomsgrenzen. Hierbij zijn geen inhoudelijke/significante wijzigingen doorge-

voerd. 

 

Bedrijf - 1  

De bestemming ‘Bedrijf - 1’ is toegekend aan de bedrijfslocaties die zijn opgenomen in het bestem-

mingsplan ‘Buitengebied Mill en Sint Hubert’ alsmede de herziening daarvan. Het betreft hier bedrijvig-

heid, anders dan agrarische bedrijvigheid: agrarisch verwante bedrijven, agrarisch-technische hulpbe-

drijven en overige niet-agrarische bedrijven. De verschillende bedrijfsvormen zijn in één detailbestem-

ming geregeld. In de regels is een tabel opgenomen, waarin de bedrijfsdoeleinden per adres met een 

aanduiding zijn gespecificeerd voor bedrijven uit categorie 3 of hoger. Bedrijven uit categorie 1 en 2 

zijn direct toegestaan en onderling uitwisselbaar.  

 

Bedrijf - 2  

De bestemming ‘Bedrijf - 2’ is toegekend aan de bedrijfslocatie Langenboomseweg 148 waar een se-

paraat bestemmingsplan ‘Langenboomseweg 148 te Langenboom’ voor is vastgesteld. Ter plaatse 

zijn de navolgende bedrijfsactiviteiten toegestaan:  

 

a.   een bedrijf, bestaande uit: 

1. een aannemersbedrijf met werkplaats, gericht op de realisatie en inrichting van (bedrijfs)ge-

bouwen in het landelijk gebied; 

2. opslag en verkoop van materialen; 

3. tuin aanleg, inrichting en onderhoud. 

b.   één bestaande bedrijfswoning per bouwvlak; 

c.   groenvoorzieningen; 

d.   (onverharde) paden, wegen en parkeervoorzieningen; 

e.   water, waterhuishoudkundige voorzieningen en voorzieningen voor infiltratie; 

f.    ondergrondse en bovengrondse leidingen en toebehoren. 

 

Bedrijf - 3  

De bestemming ‘Bedrijf - 3’ is toegekend aan de bedrijfslocatie Langenboomseweg 112 waar het oude 

bestemmingsplan ‘De Kuilen’ nog vigerend is. Ter plaatse zijn de navolgende bedrijfsactiviteiten toe-

gestaan:  

 

a. bedrijven in de milieucategorieën 1 en 2 zoals opgenomen in de VNG brochure ‘Bedrijven en mili-

euzonering’; 

b. een betonbedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - betonindustrie''; 

c. twee bestaande bedrijfswoningen ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning'; 

d. groenvoorzieningen; 

e. (onverharde) paden, wegen en parkeervoorzieningen; 

f. water, waterhuishoudkundige voorzieningen en voorzieningen voor infiltratie; 

g. nutsvoorzieningen. 
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Bedrijf - 4  

De bestemming ‘Bedrijf - 4’ is toegekend aan de bedrijfslocatie Kampweg 50 dat onder het onlangs 

vastgestelde bestemmingsplan ‘Mill–West 2019’ valt. Ter plaatse zijn de navolgende bedrijfsactivitei-

ten toegestaan:  

a.   bedrijven in de milieucategorieën 1 en 2 zoals opgenomen in de VNG handreiking ‘Bedrijven en   

      milieuzonering’ editie 2009; 

b.    één bedrijfswoning per bouwvlak; 

c.    opslag, ter plaatse van de aanduiding ‘opslag (op)'; 

d.    een paramedisch bedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf – dienstver-          

       lening en (para-)medische doeleinden''; 

e.    bedrijfspercelen waarvan de oppervlakte niet minder mag bedragen dan 1.000 m2 en niet meer  

       mag bedragen dan 5.000 m²; 

 

met bijbehorende gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoor-

zieningen,groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.  

 

Bedrijf - 5  

De bestemming ‘Bedrijf - 5’ is toegekend aan de bedrijfslocatie Graafseweg (ong.), dat onder het on-

langs vastgestelde wijzigingsplan ‘Graafseweg (ong.)’ valt. Ter plaatse zijn de navolgende bedrijfsacti-

viteiten toegestaan:  

 

a. statische (binnen)opslag, uitsluitend in gebouwen 

b. groenvoorzieningen; 

c. (onverharde) paden, wegen en parkeervoorzieningen; 

d. water, waterhuishoudkundige voorzieningen en voorzieningen voor infiltratie; 

e. nutsvoorzieningen. 

 

Bedrijf – Nutsvoorziening 

Binnen de bestemming ‘Bedrijf – Nutsvoorziening’ zijn de in het plangebied voorkomende nutsbedrij-

ven en nutsvoorzieningen opgenomen. Het betreft de volgende soort nutsbedrijven en/of nutsvoorzie-

ningen: meet- en regelstation, transformatorstation, bergbezinkbassin en/of antennemast. 

 

Bos 

De bestemming ‘Bos’ is van toepassing op de gronden waarop bos aanwezig is. Het betreft zowel 

bossen met de hoofdfunctie natuur als multifunctionele bossen en zowel grotere boscomplexen die 

onderdeel zijn van de ecologische hoofdstructuur (EHS) als kleine bosgebiedjes daarbuiten (breder 

dan 10 m en groter dan 0,5 ha).  

 

Door middel van deze bestemming is verzekerd dat de functies van het bos gehandhaafd blijven en/of 

zich verder kunnen ontwikkelen. Ook het behoud, van met het bos samenhangende, landschappelijke 

en natuurwaarden wordt, door middel van deze bestemming, gewaarborgd. De bosgebieden zijn be-

grensd op basis van luchtfoto’s, topografische gegevens en de bestaande bos- en natuurgebieden (uit 

de EHS). 
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Cultuur en ontspanning 

De bestemming ‘Cultuur en ontspanning’ is toegekend aan (een) bestaande zelfstandige functie(s) ge-

richt op cultuur en/of ontspanning in het buitengebied. Deze functie(s) is/zijn hoofdfunctie(s) en niet 

ondergeschikt aan andere economische activiteiten.  

 

Groen 

De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor groenvoorzieningen, bermen en (sier)beplan-

ting, het onderhouden, inrichten en tonen van voorbeelden voor tuininrichtingen ten dienste van het 

naastgelegen bedrijf, (onverharde) paden en wegen, water- en waterhuishoudkundige voorzieningen 

en de instandhouding van het beplantingsplan en landschappelijke inpassing. 

 

Natuur 

De bestemming ‘Natuur’ betreft de gronden die onderdeel uitmaken van grotere bosen natuurcom-

plexen, die onderdeel zijn van de ecologische hoofdstructuur (EHS), maar, in tegenstelling tot de be-

stemming ‘Bos’, bestaan uit grasland-, heide- en moerasvegetaties. Meer dan in bosgebieden ligt het 

primaire doel bij natuurbeheer. De natuurgebieden zijn begrensd op basis van luchtfoto’s, topografi-

sche gegevens en de EHS.  

 

Recreatie - Dagrecreatie 

De bestemming ‘Recreatie - Dagrecreatie’ is toegekend aan gronden die een recreatieve functie heb-

ben in de vorm van dagrecreatie. Ook de hier aanwezige voorzieningen vallen binnen deze bestem-

ming.  

 

Verkeer 

De bestemming ‘Verkeer’ betreft de in het plangebied aanwezige verharde wegen. 

 

Verkeer - Onverhard 

De bestemming ‘Verkeer’ betreft de in het plangebied aanwezige onverharde wegen. 

 

Water 

De bestemming ‘Water’ is toegekend aan het binnen het plangebied aanwezige open water, met een 

duidelijke en belangrijke functie voor de waterhuishouding. Het water is als zodanig bestemd en ver-

vult vaak meerdere functies (waterberging, recreatie, natuur). De leggerwaterlopen, grote beken, ka-

nalen, grote vennen en plassen binnen het plangebied zijn eveneens opgenomen in de bestemming 

‘Water’. 

 

Wonen 

De bestemming ‘Wonen’ betreft de verschillende burgerwoningen binnen het plangebied, niet zijnde 

(agrarische) bedrijfswoningen. Het betreft hier het hoofdgebouw en eventueel aangebouwde en/of vrij-

staande bijgebouwen. 

 

 

 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0815.BPL15063HBU-VA01/r_NL.IMRO.0815.BPL15063HBU-VA01.html#_4_Groen
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Dubbelbestemmingen 

 

Waarde – Archeologie 1 t/m 3 

Op basis van de gemeentelijke archeologische waarden- en verwachtingskaart zijn drie 

dubbelbestemmingen bepaald Waarde Archeologie 1 t/m 3. Afhankelijk van de categorie verschilt de 

minimale oppervlaktemaat waarbij onderzoek noodzakelijk is. De archeologische waarden zijn ook be-

schermd doordat de genoemde werken en werkzaamheden uitsluitend met een omgevingsvergunning 

uitgevoerd mogen worden. 

 

- Waarde 1 correspondeert met de in het beleid genoemde gebieden met zeer hoge archeologische 

waarde. In deze gebieden geldt een ondergrens van verstoringsoppervlakte van 100 m2. 

- Waarde 2 correspondeert met de in het beleid genoemde gebieden met een hoge archeologische 

waarde en gebieden met een hoge verwachtingswaarde. In deze gebieden geldt een ondergrens van 

verstoringsoppervlakte van 250 m2. 

- Waarde 3 correspondeert met de in het beleid genoemde gebieden met middelhoge 

verwachtingswaarde. In deze gebieden geldt een ondergrens van verstoringsoppervlakte van 2500 

m2. 

 

Voorts is een vrijstellingsgrens voor onderzoek tot een verstoringsdiepte van maximaal 

0,4 meter beneden maaiveld vastgesteld. Met deze vrijstellingsdiepte van 40 cm beneden maaiveld 

heeft de gemeente een balans gezocht tussen wat vanuit archeologisch belang wenselijk is en wat 

vanuit overig maatschappelijk belang (regulier agrarisch gebruik, particulier gebruik met betrekking tot 

bijv. tuinonderhoud, e.d.) mogelijk is. 

 

De gemeente hanteert zowel de diepte als de oppervlakte van de effectieve bodemverstorende ingre-

pen als uitgangspunt voor het bepalen van de archeologische onderzoeksverplichting binnen een 

plangebied. Dit betekent dat archeologisch (voor)onderzoek binnen het plangebied van het betref-

fende initiatief eerst noodzakelijk is bij het overschrijden van de ondergrens van de verstoringsopper-

vlakte én de verstoringsdiepte. 

 

De gemeente benadrukt dat de onderzoeksverplichting betrekking heeft op alle gronden met een be-

paalde verwachtingswaarde. Bestaande bouwvlakken en bestemmingsvlakken zijn niet uitgezonderd. 

 

Gebiedsaanduidingen 

Binnen het plangebied komen, verspreid over meerdere bestemmingen meerdere gebiedsaanduidin-

gen voor, namelijk  

 

- overige zone - bebouwingsconcentratie 1 

- overige zone - beperkingen veehouderij 

- overige zone - groenblauwe mantel 

- overige zone - kernrandzone 

- overige zone - leefgebied dassen 

- overige zone - leefgebied kwetsbare soorten 
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- overige zone - zone landschap, leefomgeving en gezondheid 

 

Deze gebiedsaanduidingen zijn opgenomen binnen de diverse enkelbestemmingen. In de algemene 

regels zijn de gebiedsaanduidingen opgenomen die meerdere bestemmingen betreffen.  

 

Bestemmingen, gebieds- en functieaanduidingen die niet voorkomen in dit bestemmingsplan, maar 

na toepassing van een wijzigingsbevoegdheid wel aan een locatie kunnen worden toegekend, zijn 

in de regels gehandhaafd. 

 

 

7.3.3  Algemene regels 

 

In de algemene regels zijn een aantal standaardbepalingen opgenomen te weten, de antidubbeltelre-

gel, algemene bouw-, aanduidings-, gebruiks-, en afwijkingsregels en de overige regels. 

 

Anti-dubbeltelregel 

De anti-dubbeltelregel is opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een bestemmingsplan 

bepaalde gebouwen en bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel mogen 

beslaan, het opengebleven terrein niet nog eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw of 

bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld. 

 

Algemene bouwregels 

In deze bepaling wordt, bij de toepassing van bepalingen van het bestemmingsplan verbrede reik-

wijdte, de aanvullende werking van de bouwverordening uitgesloten. Verder wordt in deze bepaling 

een opsomming gegeven van onderwerpen, waarop de bouwverordening wel van toepassing is. 

 

Algemene gebruiksregels 

In de algemene gebruiksregels is het strijdig gebruik opgenomen en is een regeling opgenomen om-

trent ‘aan huis gebonden beroepen’ en ‘kleinschalig logeren’.  

 

Algemene aanduidingsregels 

In deze bepaling zijn regels opgenomen voor de geluidzone van de militaire vliegbasis Volkel en de 

luchtvaartverkeerzones. Tevens zijn diverse gebiedsaanduidingen opgenomen die dienen ter vertaling 

van specifieke gebiedskenmerken zoals vastgelegd in de Interim Omgevingsverordening Noord-Bra-

bant. De algemene aanduidingsregels geven, daar waar op de verbeelding een specifieke aanduiding 

is gegeven, extra regels naast de regels van de onderliggende bestemmingen. Het gaat meer speci-

fiek over de navolgende gebiedsaanduidingen. 

 

- luchtvaartverkeerzone - ihcs-zone 

- luchtvaartverkeerzone - ils-zone 4 

- luchtvaartverkeerzone - ils-zone 5 

- luchtvaartverkeerzone - ils-zone 6 

- luchtvaartverkeerzone - radarverstoringsgebied 
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- overige zone - aardkundig waardevol gebied 

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied vervallen 

- reconstructiewetzone - verwevingsgebied vervallen 

 

Verder zijn in deze regeling een tweetal wijzigingsgebieden opgenomen voor concrete ontwikkelingen 

zoals beschreven in hoofdstuk 2.3. Meer specifiek betreft het de navolgende locaties: 

 

- Wetgevingszone – Wijzigingsgebied 1 (locatie Zwaluwstraat 6) 

- Wetgevingszone – Wijzigingsgebied 2 (locatie Langenboomseweg 103)  

 

Daarnaast is een gebiedsaanduiding ‘overige zone – verordeningsregels - evenementen’ opgenomen. 

Binnen deze gebiedsaanduiding geldt een regeling voor evenementen die is overgenomen uit de eer-

der vastgestelde verordening ‘De Kuilen’.  

 

Algemene gebruiksregels 

In deze bepaling is aangegeven wat onder strijdig gebruik van het bestemmingsplan verbrede reik-

wijdte wordt verstaan. Daarnaast is aangegeven wanneer het gebruik van gronden en brouwwerken 

strijdig wordt geacht. 

 

Algemene afwijkingsregels 

In deze bepaling is aan het bevoegd gezag de bevoegdheid gegeven om af te wijken van bepaalde, in 

het bestemmingsplan verbrede reikwijdte geregelde, onderwerpen. Hierbij gaat het om afwijkingsre-

gels die gelden voor alle bestemmingen in het plan. 

 

Daarnaast is een groenbonus- en sloopbonusregeling opgenomen. 

 

Algemene wijzigingsregels 

In deze bepaling zijn diverse wijzigingsbevoegdheden opgenomen voor het wijzigen van enkelbestem-

mingen, bouwvlakken en aanduidingen. Meer specifiek gaat het dan om: 

 

- Wijziging aanduidingen waarden 

- Vergroting bestemmingsvlak en bouwvlak ‘Bedrijf’ 

- Wijziging naar ‘Bos’ of ‘Natuur’ 

- Boerderijsplitsing 

 

 

Overige regels 

In deze bepaling is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven om nadere eisen te 

stellen aan de plaats en de afmeting van de bebouwing. Het gaat hierbij om nadere eisen ten behoeve 

van een samenhangend stedenbouwkundig beeld, de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 

gronden, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de milieusituatie. 
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7.3.4 Nieuwe ontwikkelingen 

 

Dit hoofdstuk is van toepassing op nieuwe functies en activiteiten (transformaties en nieuwe nevenac-

tiviteiten) met een ruimtebeslag die niet rechtstreeks passen in het bestemmingsplan en waarvoor een 

omgevingsvergunning moet worden verleend of een wijzigingsplan in procedure moet worden ge-

bracht. 

Dit hoofdstuk is alleen van toepassing indien hier in de regels (afwijkings- of wijzigingsbevoegdheid) 

expliciet naar wordt verwezen. 

 

Er zijn voorwaarden opgenomen voor de nieuwe ontwikkelingen, zoals toetsing aan het meerwaarde-

plan, landschappelijke inpassing en een omgevingsdialoog. Ook is er een regeling opgenomen om af 

te kunnen wijken van een landschappelijk inpassingsplan, zoals dat ook voor bestaande inpassings-

plannen in dit bestemmingsplan verbrede reikwijdte van toepassing is. 

 

7.3.5  Overgangs- en slotregels 

 

Dit hoofdstuk is het sluitstuk van de regels en bevat alle bepalingen die nog niet elders ondergebracht 

zijn. De regels zijn algemeen van aard en gelden in principe voor alle bestemmingen. 

 

Overgangsrecht 

In deze regel wordt vorm en inhoud gegeven aan het overgangsrecht. 

 

Slotregel 

Als laatste is de slotregel opgenomen. Deze regel bevat de titel van het plan. 



 

Hoofdstuk 8 69 
 

8. PROCEDURE 

 

8.1 Inspraak en vooroverleg 
 

Het betreft hier een overwegend conserverend bestemmingsplan verbrede reikwijdte. In het kader van 

de vaststelling van de gebiedsvisie ‘De Kuilen’ en de nadere gebiedsuitwerking ‘Kleinschalig land-

schap’ heeft een uitgebreide omgevingsdialoog plaatsgevonden. Dit bestemmingsplan verbrede reik-

wijdte wordt evenwel voor eenieder ter inspraak gelegd en het plan wordt gepresenteerd gedurende 

een informatiebijeenkomst.  

 

Daarnaast wordt het plan in het kader van bestuurlijk vooroverleg voorgelegd aan het Waterschap en 

de provincie.   

 

Vervolgens wordt het bestemmingsplan verbrede reikwijdte als ontwerp in procedure gebracht. 

 

 

8.2 Zienswijzen 
 

Het ontwerpbestemmingsplan verbrede reikwijdte zal met bijbehorende stukken conform artikel 3.8 

Wet ruimtelijke ordening gedurende 6 weken ter inzage gelegd worden, waarbij eenieder de mogelijk-

heid wordt geboden zienswijzen omtrent het ontwerp in te dienen. 
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9.  PROCEDURE 

 

Wanneer het overleg over het plan met de instanties heeft plaatsgevonden en alle opmerkingen, voor 

zover noodzakelijk en wenselijk, zijn verwerkt wordt de wettelijke procedure (artikel 3.8 Wet ruimtelijke 

ordening e.v.) gestart. Voor een gedetailleerde beschrijving van de procedure wordt verwezen naar de 

betreffende artikelen in de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht. 

 

Wet ruimtelijke ordening 

De procedure van ontwerp bestemmingsplan verbrede reikwijdte onder de Wet ruimtelijke ordening 

ziet er als volgt uit: 

- Openbare kennisgeving van het ontwerp bestemmingsplan verbrede reikwijdte; 

- Terinzagelegging van het ontwerp en bijbehorende stukken gedurende 6 weken en toezen-

ding aan Gedeputeerde Staten en de betrokken rijksdiensten, waterschappen en gemeenten; 

- Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen door eenieder schriftelijk of mondeling 

zienswijzen worden ingebracht; 

- Vaststelling van het bestemmingsplan verbrede reikwijdte door de gemeenteraad binnen 12 

weken;  

- Algemene bekendmaking van het bestemmingsplan verbrede reikwijdte door terinzageleg-

ging met voorafgaande kennisgeving en toezending aan gedeputeerde staten en betrokken 

rijksdiensten, waterschappen en gemeenten: binnen 2 weken dan wel, indien Gedeputeerde 

Staten of de inspecteur zienswijzen hebben ingebracht of het bestemmingsplan verbrede reik-

wijdte gewijzigd is vastgesteld, binnen 6 weken na vaststelling; 

- Mogelijkheid tot beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State binnen 6 

weken na bekendmaking voor belanghebbenden; 

- Inwerkingtreding op de dag na afloop van de beroepstermijn, zijnde 6 weken na de bekend-

making, tenzij binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij 

de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
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