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1. Inleiding 
 

In dit hoofdstuk komen de aanleiding en het doel, het vigerend planologisch regime en de procedure 
aan bod.  

 
1.1 Aanleiding en doel 

Familie Hoffmans, voorts initiatiefnemer, is woonachtig aan de Hoog Heukelom 5 te Heukelom. De 

kavel bevat een langgevelboerderij, tuinhuis, 2 schuren/loodsen en landbouwgrond. De karakteristieke 
langgevelboerderij wordt echter niet volledig benut als woonhuis. Het overige gedeelte werd ten tijde 

van agrarische bedrijfsvoering gebruikt als dubbele grupstal. Sinds de beëindiging hiervan wordt het 
gebruikt als opslagruimte voor diverse doeleinden.  

 

De zoon van de heer Hoffmans heeft de wens om in het ouderlijk huis te blijven wonen. Gezien de 
ruimte die de langgevelboerderij heeft, biedt het oppervlak de mogelijkheid tot het splitsen van de 

woning. De huidige opslagruimte wordt daarvoor verplaatst naar de twee overige loodsen. Daardoor is 
het mogelijk om de woning te splitsen. Hierbij wordt de opslagruimte in de langgevelboerderij 

ingericht als extra woning. Door de woningsplitsing wordt het achterste gedeelte volledig in gebruik 
genomen en onderhouden. Dit gaat verpaupering van de woning tegen en daardoor blijft het 

cultuurhistorisch waardevol karakter van de woning behouden. Om dit gedeelte van het gebouw 

geschikt te maken als woning vinden wel enkele onderschikte veranderingen plaats, zoals het 
toevoegen van ramen voor meer daglichttoetreding.  

 
Binnen het huidige bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bestaande 

woning te splitsen in twee wooneenheden. Voorliggende toelichting betreft de planologische 

verantwoording van dit initiatief. Op onderstaande Afbeelding 1 is het plangebied en de te splitsen 
woning weergegeven. 

 

 
Afbeelding 1: Situatie aan de Hoog Heukelom 5 te Heukelom, met roodomlijnd het plangebied, circa 
0,618 ha, en in blauw de te splitsen woning 
 

1.2 Vigerend planologisch regime 
Op 29-06-2011 is door de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ vastgesteld. Naar 

aanleiding van de reactieve aanwijzing van de provincie Noord-Brabant (gedeeltelijk ingetrokken), de 
uitspraak van de Raad van State, gewijzigd provinciaal beleid en overige gewenste wijzigingen is op 

16-04-2015 het bestemmingsplan ‘Buitengebied correctieve herziening’ vastgesteld. Deze herziening 
heeft de regels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ gedeeltelijk gewijzigd en zijn er regels 

toegevoegd. Daarnaast zijn in de verbeelding van dit bestemmingsplan enkel de delen opgenomen 

waarvoor opnieuw bestemmingen en aanduidingen zijn opgenomen.  
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Voor onderhavige locatie aan de Hoog Heukelom 5 te Heukelom zijn de regels van het 

bestemmingsplan ‘Buitengebied correctieve herziening’ vigerend. Voor de verbeelding met de 
bestemmingen en aanduiding dient voor onderhavige locatie het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 

aangehouden te worden (Afbeelding 2). Voor de locatie zijn de volgende bestemmingen en 
aanduidingen opgenomen: 

 Enkelbestemming ‘Wonen – 2’; 

 Dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie - 4’; 
 Gebiedsaanduiding ‘wetgevingszone – ontheffingsgebied 1.1’. 

 
Daarnaast is onderhavige locatie aan de Hoog Heukelom 5 te Heukelom in bijlage 4 ‘Lijst van 

monumenten en cultuurhistorisch waardevolle panden’ van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 
correctieve herziening’ aangeduid als cultuurhistorisch waardevol pand. Hierin is de woning 

(hoofdgebouw met aan- en uitbouwen) aangeduid als cultuurhistorisch waardevol pand, hierbij 

inbegrepen is het veelhoekig karnhuisje verderop op het perceel. 
 

 
Afbeelding 2: Uitsnede bestemmingsplan 'Buitengebied, geconsolideerd 2015-10-30' 
 
Blijkens de bouwregels behorende bij de enkelbestemming ‘Wonen – 2’ (artikel 22.2), is bepaald dat 

per bestemmingsvlak ten hoogste één woning is toegestaan, tenzij anders aangegeven (artikel 22.2 

lid d). Voor onderhavige locatie geldt derhalve dat slecht één woning is toegestaan. De voorgenomen 
ontwikkeling zijn dus niet toegestaan wegens strijdigheid met het bestemmingsplan. In de 

enkelbestemming zijn wijzigingsbevoegdheden opgenomen welke onder voorwaarden een 
woningsplitsing toestaan in als cultuurhistorisch waardevol aangeduide panden. Onderhavige locatie is 

als zodanig aangeduid, derhalve kan er gebruik worden gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid welke 

hiervoor beschreven en opgenomen is in artikel 22.6.2. 
 

1.3 Procedure 
Voor het gewenste initiatief dient een wijzigingsplan te worden vastgesteld, conform artikel 3.6, eerste 

lid onder a, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).  
 

Blijkens artikel 3.8 Wro is op de voorbereiding van een wijzigingsplan afdeling 3.4 van de Algemene 

wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Dit houdt in dat het ontwerpwijzigingsplan gedurende 6 
weken voor een ieder ter inzage wordt gelegd. Tijdens deze periode van 6 weken kunnen 

belanghebbenden hun zienswijzen kenbaar maken. Gedurende de inzagetermijn ligt het 
ontwerpwijzigingsplan (verbeelding, regels en toelichting, inclusief bijbehorende bijlagen) ter inzage.  
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Binnen 8 weken nadat het ontwerpwijzigingsplan ter inzage heeft gelegen, moet de gemeente 

beslissen over de vaststelling van het wijzigingsplan. Hierbij worden eventuele zienswijzen in acht 

genomen.  
 

Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, wordt het opnieuw 6 weken ter inzage gelegd. Binnen 
deze 6 weken kunnen belanghebbenden die tijdig zienswijzen kenbaar hebben gemaakt bij het 

ontwerp of belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij niet in de gelegenheid zijn geweest om 

tijdig zienswijzen kenbaar te maken, beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State.  

 
Als er geen beroep wordt ingesteld, dan is het wijzigingsplan daags na afloop van de beroepsperiode 

onherroepelijk. Zodra het bestemmingsplan in werking is getreden kunnen de eventuele benodigde 
omgevingsvergunningen voor verbouw ter realisatie van het beoogde initiatief worden aangevraagd.  

 

1.4 Leeswijzer 
In voorliggende toelichting is in het eerste hoofdstuk een inleiding op het initiatief gegeven, waarin de 

aanleiding, het doel, het vigerend planologische regime en de te doorlopen procedure is beschreven. 
Hierna is in het tweede hoofdstuk een beschrijving opgenomen van de bestaande en beoogde situatie.  

 

In hoofdstuk 3 van voorliggende ruimtelijke onderbouwing wordt het van toepassing zijnde beleid 
uiteengezet, welke het provinciaal en gemeentelijk beleid betreft. Hierna worden in hoofdstuk 4 de 

milieuhygiënische en planologische aspecten beschreven. 
 

De juridische planbeschrijving is vervat in hoofdstuk 5 van voorliggende toelichting waarin een 
beschrijving van de juridische achtergrond van onderhavig bestemmingsplan, een toelichting op de 

verbeelding en een toelichting op de regels wordt gegeven. De financiële en maatschappelijke 

uitvoerbaarheid van het initiatief wordt verantwoord in het daaropvolgende hoofdstuk.  
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2. Projectbeschrijving 
 

2.1 Bestaande situatie 
De locatie van initiatiefnemer aan de Hoog Heukelom 5 te Heukelom ligt in het buitengebied nabij het 

buurtschap Heukelom, net even ten westen van de kern Oisterwijk. Het perceel is kadastraal 
geregistreerd onder ‘Gemeente Oisterwijk, sectie H, nummer(s) 770 en 771’. Het oppervlak van het 

plangebied, overeenkomstig het perceel, is circa 0,618 hectare. De afstand tot centrum van Oisterwijk 

is circa 1,5 kilometer in oostelijke richting. Kortbij, even ten oosten van de locatie op circa 140 meter, 
ligt de woonwijk Pannenschuur. Daarnaast loopt ten westen van planlocatie de Rijks- en 

Provincialeweg N65/A65. Dit betreft een provinciale ontsluitingsweg welke de verbinding is tussen ’s-
Hertogenbosch en Tilburg. 

 

De buurtschap Heukelom heeft bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Het gebied 
kent momenteel overwegend een woonfunctie. Daarnaast vindt diverse bedrijvigheid plaats. 

Kenmerkend voor deze bedrijvigheid is de relatie met de agrarische sector / het buitengebied. Het 
agrarische cultuurlandschap is relatief kleinschalig door de aanwezigheid van licht slingerende wegen 

met daarlangs bebouwde en beplante erven bebouwing en landschapselementen. Het agrarische 
buurtschap Heukelom en de beek de Voorste Stroom zijn kenmerkende elementen in dit deelgebied. 

 

 
 

 
 

 

 

 
Afbeelding 3: Ligging locatie t.o.v. omgeving, inzet; situatie op de locatie, opp. 0,618 ha (linker 
woning met bijgebouwen) (bron: Bing Maps en kaartbank Brabant (inzet)) 
 
Volgens de inzet bij Afbeelding 3 zijn op de locatie zelf, naast de woning, twee schuren aanwezig 

welke gebruikt worden voor opslag en stalling van agrarische producten (niet ten behoeve van een 

agrarisch bedrijf ter plaatse), goederen en materieel. De gebouwen hebben een oppervlak van 
respectievelijk 152 m2 en 174 m2. Volgens het bestemmingsplan is reeds maximaal 500 m2 

rechtstreeks toegestaan daar de aanduiding ‘wetgevingszone – ontheffingsgebied 1.1 t/m 5.1’ is 
opgenomen en de aanwezige loodsen gebruikt worden voor de opslag en stalling van agrarische 

producten, goederen, werktuigen of materieel. Daarnaast is onderhavige locatie aan de Hoog 
Heukelom 5 te Heukelom aangeduid als cultuurhistorisch waardevol pand. Hierin is de woning 

(hoofdgebouw met aan- en uitbouwen) aangeduid als cultuurhistorisch waardevol, hierbij inbegrepen 

is het veelhoekig karnhuisje verderop op het perceel. 
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De voorzijde van het perceel is voorzien van een bomenrij waardoor de woning volledig aan het zicht 

wordt onttrokken vanaf de wegzijde, de houtwal aan de noordzijde zorgt er voor dat ook vanuit deze 
zijde van het perceel de woning aan het zicht wordt onttrokken. De burgerwoning met toegestane 

kleine bedrijfsmatige activiteiten past met zijn situering en inrichting in de omgeving waarin het 
gelegen is. 

 

2.2 Beoogde situatie 
In de beoogde situatie wordt de bestaande woning gesplitst in twee wooneenheden. Hierbij blijft de 

bouwmassa behouden. Bij de splitsing zal de volledige opslagruimte verbouwd worden tot woonhuis 
2. Woonhuis 1 (huidige woonhuis) en woonhuis 2 (huidige opslagruimte) zullen volledig onafhankelijk 

van elkaar zijn met elk eigen nutsvoorzieningen, huisnummer en dergelijke. Woonhuis 2 zal een 
oppervlakte hebben van 107 m2 en een inhoud van 545 m3. De huidige oprit zal behouden blijven, 

woonhuis 1 en woonhuis 2 zullen hier beide gebruik van maken. 

 
In de beoogde situatie zal de karakteristiek van het pand behouden blijven. In onderstaande schets 

(Afbeelding 4), is te zien dat aan de straatzijde de bestaande dubbel openslaande deuren vervangen 
worden door grote ramen om het noodzakelijke daglicht in de woning te krijgen. Om dezelfde reden 

worden op de verdiepingsvloer ook hier een drietal ramen geplaatst. Alle ramen zullen een 

karakteristieke uitstraling krijgen die bij de langgevelboerderij past. Aan de zijde van de oprit worden 
de openslaande deuren vervangen door ramen en zal het linker raam verzet worden om zo een 

symmetrisch evenwicht te krijgen in de zijgevel. Aan de achterzijde (Afbeelding 5), richting de 
binnenplaats, worden eveneens extra ramen en deuren geplaatst, ter vervanging van bestaande 

kozijnen of deuren, waarbij de deuren aan de achterzijde nadien fungeren als luik voor de nieuwe 
ramen om zo het karakter van het pand te behouden. Binnen het nieuwe woongedeelte worden 

voorzieningen geplaatst voor centrale verwarming. Voor een goede installatie van deze systemen is er 

een tweede schoorsteen voorzien in het nieuwe woongedeelte. Voor een impressie van de zijkant en 
achterkant van de woning zie bijlage 1.  

 

 
Afbeelding 4: Schets vooraanzicht woning, Van Dun Advies. B.V. (Bijlage 1.) 
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Afbeelding 5: Schets achteraanzicht woning, Van Dun Advies. B.V. (Bijlage 1.) 
 
Tussen woonhuis 1 en woonhuis 2 is een gezamenlijke ruimte aanwezig. Deze is vereist om de 

opbergzolder die zich boven woonhuis 1 bevindt te kunnen bereiken. De gezamenlijke ruimte zal 
vanaf beide woonhuizen toegankelijk zijn via een afsluitbare deur. De aanwezige oude houtconstructie 

aan de binnenzijde van woonhuis 2 zal verwijderd worden om een goede indeling te kunnen 
realiseren. Het bedrijfsdeel is meermaals aan de buitenkant opnieuw gemetseld, dit is ook zo 

opgenomen in de omschrijving van de gemeente Oisterwijk over het gemeentelijke monument aan de 

Hoog Heukelom 5. Hierbij is de binnenzijde aangepast ten behoeve van de functie als 
bedrijfsgedeelte. Oorspronkelijke cultuurhistorische kenmerken zijn hierbij verloren gegaan. Met de 

verwijdering van de houtconstructie gaan dus geen waardevolle kenmerken verloren.  
 

Op Afbeelding 6 is te zien wat de nieuwe situatie zal zijn voor woning 1 en 2. De kavel zal de 

volgende gebouwen bevatten: woonhuis 1 en 2, karnhuis, 2 schuren/loodsen en landbouwgrond (rood 
omkaderd). 

 

 
Afbeelding 6: Overzicht ligging woonhuis 2 t.o.v. de te splitsen woning.  

  



 

Wijzigingsplan - Hoog Heukelom 5 te Heukelom  9 
 

3. Beleidskader 
 

In dit hoofdstuk wordt het voor de onderhavige ontwikkeling relevante ruimtelijke provinciaal en 
gemeentelijk beleid uiteengezet. Daarnaast wordt de beoogde ontwikkeling in dit hoofdstuk aan dit 

beleid getoetst.  
Gezien onderhavig initiatief dermate kleinschalig van aard is, heeft het rijksbeleid geen directe invloed 

op de beoogde ontwikkeling en wordt derhalve in dit hoofdstuk niet beschreven. 

 
3.1 Provinciaal beleid 

Het geldende ruimtelijke beleid van de provincie Noord-Brabant is vervat in de Structuurvisie 2010 – 
partiële herziening 2014 en de Verordening ruimte Noord-Brabant 2014.  

 

3.1.1 Structuurvisie 2010 – partiële herziening 2014 (Sv 2014) 
De Structuurvisie 2010 – partiële herziening 2014 (Sv 2014) betreft een herziening van de op 1 

oktober 2010 vastgestelde Structuurvisie ruimtelijke ordening. De partiële herziening is door 
Provinciale Staten van Noord-Brabant op 7 februari 2014 vastgesteld en is in werking getreden op 19 

maart 2014.  
 

De Structuurvisie geeft de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025 weer (met een 

doorkijk naar 2040). De visie is bindend voor het ruimtelijk handelen van de provincie. Het is de basis 
voor de wijze waarop de provincie de instrumenten inzet die de Wet ruimtelijke ordening biedt. De 

genoemde visie in de partiële herziening is doorvertaald in de regels van de Verordening ruimte 2014. 
Daarnaast ondersteunt de structuurvisie het beleid op andere provinciale beleidsterreinen, zoals het 

economisch-, mobiliteits-, sociaal-, cultureel-, milieu- en natuurbeleid. 

Volgens de structurenkaart (Afbeelding 7), is onderhavige projectlocatie gelegen in het gemengd 
landelijk gebied en heeft de aanduiding ‘zoekgebied verstedelijking’. In het gemengd landelijk gebied 

vindt een vermenging van functies plaats. Naast het gebruik van de gronden ten behoeve van de 
land- en tuinbouw, is er ook plaats voor natuur, water, recreatie, toerisme en kleinschalige stedelijke 

functies. Daar de locatie gelegen is in het gemengd landelijk gebied, hanteert de provincie het 
multifunctionele gebruik als uitgangspunt. Daarnaast wordt binnen de aanduiding ‘zoekgebied 

verstedelijking’ extra aandacht gevraagd voor (het beperken van) de ontwikkelingsmogelijkheden van 

functies die een toekomstige stedelijke ontwikkeling kunnen bemoeilijken. Onderhavig initiatief betreft 
een voormalige veehouderij, thans woning, en is onderdeel van een multifunctioneel gebied. Het 

gebied is multifunctioneel doordat er zich naast onderhavige woning ook veehouderijen, toerisme en 
recreatie bevinden. Onderhavig initiatief belemmert met zijn woonfunctie niet de 

ontwikkelingsmogelijkheden van de mogelijk toekomstige stedelijke ontwikkeling en daar het 

onderdeel uit maakt van een multifunctioneel gebied past de ontwikkeling derhalve binnen de 
uitgangspunten van de Sv 2014. 

 

 
Afbeelding 7: Uitsnede 'Structurenkaart' - Structuurvisie 2010 - PH 2014, Noord Brabant 
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Onderhavige ontwikkeling gaat gepaard met het behoud van al aanwezige landschappelijke inpassing 

van de woonlocatie waardoor de bestaande landschappelijke kwaliteiten van het gemengd landelijke 
gebied in de omgeving wordt behouden. Door goed onderhoud en waar mogelijk eventuele extra 

aanplant kunnen de landschappelijke kwaliteiten zelfs versterkt worden. Ook worden de belangrijke 
natuur-, bodem- en waterfuncties gerespecteerd. Derhalve sluit onderhavig initiatief aan bij de ambitie 

van de provincie voor het gemengd landelijk gebied.  

 
3.1.2 Verordening ruimte 2014 (Vr) 
In de Wro is geregeld dat de provincie in een aparte verordening regels kan opstellen die door elke 
gemeente in Noord-Brabant moet worden toegepast bij ruimtelijke besluiten. Derhalve hebben de 

Provinciale Staten van Noord-Brabant op 7 februari 2014 en 14 maart 2014 de Verordening ruimte 
2014 (Vr) vastgesteld. Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten op 10 juli 2015 besloten de Vr te 

herzien en gewijzigd vast te stellen waarna deze op 15 juli 2015 in werking is getreden. Deze 

verordening regelt diverse ruimtelijke onderwerpen. De bepalingen voor deze onderwerpen zijn 
gebaseerd op het provinciale beleid zoals dat opgenomen is in de Structuurvisie 2010 – partiële 

herziening 2014. 
 

De ontwikkelingsmogelijkheden voor locaties volgen uit het gebied waarin ze gelegen zijn. In de 

Verordening ruimte is onderscheid gemaakt tussen structuren en aanduidingen. De structuren bestaan 
uit ‘bestaand stedelijk gebied’, ‘ecologische hoofdstructuur’, ‘groenblauwe mantel’ en ‘gemengd 

landelijk gebied’. Deze vier structuren zijn Brabant-dekkend. Per structuur zijn er regels uitgewerkt 
onder welke voorwaarden welke functies ontwikkeld kunnen worden. Onderhavige projectlocatie is, 

blijkens Afbeelding 8, gelegen binnen de structuur ‘Gemengd landelijk gebied’’.  
 

 
Afbeelding 8: Uitsnede 'Integrale plankaart met structuren en aanduidingen - Vr 2014 
 

De aanduidingen zijn opgenomen binnen de themakaarten. Deze themakaarten betreffen 
aanduidingen ten aanzien van ‘stedelijke ontwikkeling’, ‘cultuurhistorie’, ‘agrarische ontwikkeling en 

windturbines’, ‘water’ en ‘natuur en landschap’. 
 

Voor onderhavige projectlocatie zijn aanduidingen opgenomen op de themakaart ‘stedelijke 

ontwikkeling’ (Afbeelding 9). Op deze themakaart is de projectlocatie gelegen in ‘Zoekgebied 
stedelijke vernieuwing – kern in landelijk gebied’. Daarnaast is onderhavige locatie ook opgenomen op 

de themakaart ‘agrarische ontwikkeling en windturbines’ (Afbeelding 10), waarbij de aanduidingen 
‘beperkingen veehouderij’ en ‘sanerings- en verplaatsingslocatie’ van toepassing zijn.  
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Afbeelding 9: Uitsnede themakaart 'stedelijke ontwikkeling' - Vr 2014 
 
 

 
Afbeelding 10: Uitsnede themakaart 'agrarische ontwikkeling en windturbines' - Vr 2014 
 
Ten aanzien van onderhavig initiatief zijn er meerdere sporen die gevolgd moeten worden in het kader 

van toetsing aan de Vr. Ten eerste zijn er algemene regels voor de bevordering van de ruimtelijke 

kwaliteit van toepassing, die opgenomen zijn in hoofdstuk 2 van de Vr. Daarnaast moet getoetst 
worden aan artikel 7.7 Wonen en artikel 8.1 Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling. De 

aanduidingen ‘beperkingen veehouderij’ en ‘sanerings- en verplaatsingslocatie’, respectievelijk artikel 
25 en artikel 31, kan achterwege blijven daar er geen sprake (meer) is van een veehouderij (artikel 

25) en dat er reeds een passende herbestemming aanwezig is, namelijk wonen (artikel 31). 
  

Algemene regels (hoofdstuk 2 Vr): 

Hoofdstuk 2 van de Vr stelt algemene regels ter bevordering van de ruimtelijke kwaliteit (artikel 3). In 
deze regels wordt gesteld dat bijgedragen moet worden aan de zorg voor het behoud en de 

bevordering van de ruimtelijke kwaliteit. De bevordering van de ruimtelijke kwaliteit wordt uitgesplitst 
in de zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit (artikel 3.1 Vr) en de kwaliteitsverbetering van het landschap 

(artikel 3.2 Vr). 
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Zorgplicht ruimtelijke kwaliteit (art. 3.1 Vr): 
In artikel 3.1 wordt gesteld dat bij ruimtelijke ontwikkelingen het principe van zorgvuldig 
ruimtegebruik wordt toegepast. Het doel hierbij is om bestaande bebouwing zo goed mogelijk te 

benutten. Het principe zorgvuldig ruimtegebruik bij ruimtelijke ontwikkelingen houdt in ieder geval in 
dat bij ruimtelijke ontwikkelingen gebruik wordt gemaakt van een bestaand bouwperceel en dat een 

uitbreiding van het op grond van het geldende bestemmingsplan toegestane ruimtebeslag slechts is 

toegestaan mits de financiële, juridische of feitelijke mogelijkheden ontbreken om de beoogde 
ruimtelijke ontwikkeling binnen dat toegestane ruimtebeslag te doen plaatsvinden. 

 
Onderhavig initiatief betreft de splitsing van een bestaande woning in twee wooneenheden. De 

splitsing van de woning vindt plaats binnen de opslagruimte (voormalig stalgedeelte) van de 
woonboerderij. Het opslaggedeelte van de woonboerderij wordt verplaatst naar de twee loodsen 

elders op het perceel. Deze gebouwen dienen derhalve behouden te blijven. Met de woningsplitsing 

worden derhalve geen nieuwe gebouwen toegevoegd. Het splitsen van de woning is volgens het 
vigerende bestemmingsplan ook toegestaan, zie paragraaf 3.2.2 van onderhavige toelichting. Daar 

met dit initiatief gebruik wordt gemaakt van de reeds aanwezige gebouwen is hier sprake van 
zorgvuldig ruimtegebruik.  

 

Ten behoeve van het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit dient voorliggende 
toelichting een verantwoording te bevatten waaruit blijkt dat rekening is gehouden met de gevolgen 

van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling voor de in het plan begrepen gronden en de naaste 
omgeving, in het bijzonder wat betreft de bodemkwaliteit, waterhuishouding, archeologische en 

cultuurhistorische waarden, ecologische waarden, aardkundige waarden en landschappelijke waarden. 
Daarnaast dient, gelet op de bestaande en toekomstige functies in de omgeving en de effecten die de 

ontwikkeling op die functies heeft, de omvang van de ruimtelijke ontwikkeling te passen in de 

omgeving. Tevens dient op de projectlocatie een adequate afwikkeling van personen- en 
goederenvervoer verzekerd te zijn, waaronder een goede aansluiting op de aanwezige infrastructuur 

van weg, water of spoor. De toetsing van de gevolgen van het initiatief op bovengenoemde aspecten 
is uitgebreid uiteengezet in hoofdstuk 4 van voorliggende toelichting.  

 

Kwaliteitsverbetering van het landschap (art. 3.2 Vr): 
In artikel 3.2 van de Vr wordt ten aanzien van de kwaliteitsverbetering van het landschap gesteld dat 

verantwoord moet worden op welke wijze financieel, juridisch en feitelijk is verzekerd dat de 
realisering van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling gepaard gaat met een aantoonbare en uitvoerbare 

fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap 

of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het gebied. Een verbetering 
zoals hierboven beschreven kan o.a. bestaan uit een landschappelijke inpassing, behoud of herstel 

van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing of terreinen, wegnemen van verharding of het slopen 
van bebouwing. Hierbij dient verantwoord te worden op welke wijze de verbetering financieel, 

juridisch en feitelijk is geborgd. 
 

Omtrent de kwaliteitsverbetering van het landschap heeft de provincie op 1 november 2011 de 

handreiking ‘Kwaliteitsverbetering van het landschap’ vastgesteld. Daarnaast heeft de gemeente 
Oisterwijk samen met gemeenten in de regio Hart van Brabant de ‘Werkafspraken 

kwaliteitsverbetering landschap Hart van Brabant’ opgesteld (definitieve versie 19-09-2013). Hierin 
worden drie categorieën van ruimtelijke ontwikkelingen onderscheiden. Onderhavige ruimtelijke 

ontwikkeling betreft de splitsing van een woning in een cultuurhistorisch waardevol pand. Conform de 

‘Werkafspraken kwaliteitsverbetering landschap Hart van Brabant’ is voor deze ruimtelijke 
ontwikkeling categorie 1 van toepassing. Tot deze categorie behoren onder andere planologische 

ontwikkelingen/gebruiksactiviteiten die bijdragen aan het behoud of herstel van cultuurhistorische 
waarden, zoals woningsplitsing binnen cultuurhistorisch waardevolle bebouwing. Voor ruimtelijke 

ontwikkelingen binnen categorie 1 wordt geen landschappelijke inpassing en evenmin ruimtelijke 
kwaliteitsverbetering vereist. Derhalve is ten aanzien van onderhavig initiatief geen 

kwaliteitsverbetering van het landschap noodzakelijk.  
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Wonen (art 7.7 Vr) 

Voor woonfuncties die zijn gelegen in gemengd landelijk gebied zijn in de verordening regels 

opgenomen in artikel 7.7. In artikel 7.7 lid 3, onder b wordt bepaald dat de vestiging van of de 
splitsing in meerdere woonfuncties in cultuurhistorisch waardevolle bebouwing is toegestaan. De 

voorwaarde hierbij is dat de splitsing van de woning is gericht op het behoud of herstel van deze 
bebouwing. Artikel 3.1, tweede lid, onder a (verbod op nieuwvestiging) is niet van toepassing 

verklaard in dit artikel. 

 
De woonboerderij op de locatie aan de Hoog Heukelom 5 te Heukelom is door de gemeente 

aangeduid als een cultuurhistorisch waardevol pand. In het vigerende bestemmingsplan is 
onderhavige locatie aan de Hoog Heukelom 5 te Heukelom opgenomen in de ‘Lijst van monumenten 

en cultuurhistorisch waardevolle panden’ (bijlage 4 van de regels van bestemmingsplan ‘Buitengebied 
correctieve herziening’, vastgesteld op 16-04-2015). Binnen dit bestemmingsplan is voor 

woningsplitsing in cultuurhistorisch waardevolle panden een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Door 

de splitsing van de woning in twee wooneenheden binnen het bestaand pand wordt de 
cultuurhistorische waarde behouden. Derhalve wordt voldaan aan dit artikel uit de Vr en aan het 

woonprogramma van de gemeente Oisterwijk. De gewenste splitsing van de woning in twee 
wooneenheden kan doorgang vinden. 

 

Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling (artikel 8.1 Vr) 
In het eerste lid van artikel 8.1 kan ter plaatse van de aanduiding ‘zoekgebied voor stedelijke 

ontwikkeling’, in afwijking van het verbod op nieuwvestiging (artikel 3.1, lid 2 onder a) en stedelijke 
ontwikkeling (artikel 4.2) worden voorzien in een stedelijke ontwikkeling. Hieraan zijn wel enkele 

voorwaarden verbonden volgens lid 2 tot en met 4.  
 

Onder stedelijke ontwikkeling wordt verstaan, nieuw ruimtebeslag dan wel uitbreiding of wijziging van 
bestaand ruimtebeslag ten behoeve van een samenhangende ruimtelijke structuur van stedelijke 
functies;  
Onderhavig initiatief betreft een particulier initiatief met een enkele functie, namelijk wonen. Er is 
geen sprake van een samenhangende ruimtelijke structuur van (meerdere) stedelijke functies. Het 

initiatief hangt ook niet samen met meerdere ontwikkelingen in de omgeving. Derhalve valt 

onderhavig initiatief niet onder de definitie van een stedelijke ontwikkeling en is toetsing niet 
noodzakelijk. 

 
3.2 Gemeentelijk beleid 

Het ruimtelijke beleid van de gemeente is ten aanzien van voorliggende ontwikkeling vervat in de 

gemeentelijke structuurvisie en het bestemmingsplan. Sectoraal beleid (water, archeologie et cetera) 
is beschreven in de desbetreffende paragrafen in hoofdstuk 4.  

 
3.2.1 StructuurvisiePlus 
De gemeente Oisterwijk heeft op 19 mei 2005 de ‘StructuurvisiePlus’ vastgesteld. Deze visie geeft in 
hoofdlijnen de ruimtelijke ontwikkelingen aan waar de gemeente in de komende jaren haar beleid op 

afstemt. Oisterwijk noemt zichzelf in haar structuurvisie de ‘Parel van Brabant’. De gemeente 

omschrijft de ambitie als volgt; 
 
“Oisterwijk wil ook in de toekomst de titel 'Parel van Brabant' met trots kunnen voeren meer in het 
bijzonder ziet zij zichzelf als een 'Groene parel tussen de steden'. Dit impliceert dat de 
ontwikkelingsmogelijkheden een afgeleide zijn van de groene kwaliteiten en dat de gemeente 'los' van 
Tilburg blijft en afstand tot de N65 behoudt. Daarnaast worden de natuurwaarden behouden, vindt 
verduurzaming van het overige buitengebied plaats en winnen de kernen aan kwaliteit door het 
versterken van de groene potenties en cultuurhistorische kwaliteit.” 
 
Concreter voor het buitengebied betekent dit dat er gezocht wordt naar een balans tussen 
landschappelijke ecologische en natuurwaarden enerzijds en economische (gebruiks)waarden 

anderzijds. De StructuurvisiePlus heeft hiervoor diverse deelgebieden aangewezen om deze balans te 

vinden. Voor de agrarische sector is aansluiting gezocht met de reconstructiegebieden in Oisterwijk. 
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Afbeelding 11: Kaart Duurzaam structuurbeeld uit de 'StructuurvisiePlus' (witte cirkel linksboven is de 
projectlocatie) 
 

De projectlocatie (witte cirkel) ligt in gebied 1, Kerkhoven en Hoog-Heukelom. De buurtschap 
Heukelom heeft bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Kleinschalige en beperkte 

verdichting ('verdichting op maat') van Heukelom is op zich denkbaar maar wordt niet (actief) 
nagestreefd. Het gebied kent momenteel overwegend een woonfunctie. Daarnaast vindt diverse 

bedrijvigheid plaats. Kenmerkend voor deze bedrijvigheid is de relatie met de agrarische sector / het 

buitengebied. De relatie tot de agrarische oorsprong is nog altijd terug te zien en moet bij eventuele 
nieuwe (bedrijfs-)ontwikkelingen aanwezig zijn of blijven. Dit past zolang de bestaande bebouwing 

niet uitbreidt en de verkeersaantrekkende werking beperkt is. Bijzondere aandacht verdient de 
ruimtelijke kwaliteit van de bebouwing in Heukelom. De agrarische sfeer moet in de architectuur en 

buitenruimte herkenbaar blijven. 

 
Met de voorgenomen splitsing van de woning wordt geen verdere verdichting gerealiseerd en blijft de 

kenmerkende uitstraling van de bebouwing behouden. Derhalve past de voorgenomen ontwikkeling 
binnen het beleid van de StructuurvisiePlus. 

 
3.2.2 Visie ‘Bebouwingsconcentraties Buitengebied Oisterwijk’ 
Naast het bestemmingsplan heeft de gemeente een visie opgesteld voor vijf bebouwingsconcentraties 

in het buitengebied. Deze visie ‘Bebouwingsconcentraties Buitengebied Oisterwijk’ is op 23 mei 2013 
door de gemeenteraad vastgesteld. Het plangebied is gelegen in de bebouwingsconcentratie ‘Hoog 

Heukelom’ die is beschreven in deze visie.  
In zijn algemeenheid wordt in deze visie gesproken over een toename van bebouwing, waaraan 

voorwaarden worden gekoppeld.  

 
Voor onderhavige situatie is er geen sprake van een toename van bebouwing. Een dergelijke 

woningsplitsing is derhalve een ontwikkeling waartegen de visie ‘Bebouwingsconcentraties 
Buitengebied Oisterwijk ’zich niet verzet.   

 
3.2.3 Bestemmingsplan 
Zoals reeds in de inleiding van voorliggende toelichting is beschreven, is voor de projectlocatie het 

bestemmingsplan ‘Buitengebied’ in combinatie met het bestemmingsplan ‘Buitengebied, correctieve 
herziening’ vigerend. Voor de geldende bestemmingen en aanduidingen dient de verbeelding van het 

bestemmingsplan ‘Buitengebied, geconsolideerd’ aangehouden te worden. De geldende regels zijn 
opgenomen in het bestemmingsplan ‘Buitengebied, correctieve herziening’.  

 

Gebiedsnummer: 

 

1. Kerkhoven en  
Hoog-Heukelom; 

2. Laag-Heukelom en  
de Oisterwijkse 

Hoeven; 

3. het gebied ten 
westen  

van de Reusel; 
4. het beekdal van de 

Reusel;  
5. de bosrandzone; 

6. het middengebied  

van Moergestel;  
7. natuurgebieden  

de bossen vennen en 
heide. 
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Onderstaande Afbeelding 12 is afkomstig uit het bestemmingsplan ‘Buitengebied, geconsolideerd’ Dit 

volgt uit een reactieve aanwijzing van de provincie Noord-Brabant alsmede door de uitspraak van de 

Raad van State op het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Hierop volgend is een correctieve herziening 
opgesteld (welke eveneens voorligt bij de Raad van State). Ten behoeve van het bevorderen van de 

leesbaarheid is een geconsolideerde versie (een werkversie van het plan, zonder juridische status) van 
het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ opgesteld. Een geconsolideerd plan heeft geen juridisch bindende 

status. Voor de juridisch bindende regels en verbeelding wordt verwezen naar het moederplan en de 

correctieve herziening. 
 

 
Afbeelding 12: Uitsnede bestemmingsplan 'Buitengebied, geconsolideerd 2015-10-30' 
 
In het bestemmingsplan is de beoogde ontwikkeling van initiatiefnemers niet rechtstreeks toegestaan 

daar er per bestemmingsvlak, in beginsel, ten hoogste 1 woning is toegestaan. In het 

bestemmingsplan is wel een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarmee de voorgenomen 
ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt (art. 22.6.2). Daarnaast is het gebruik van de gebouwen ten 

behoeve van opslag en stalling, et cetera. reeds toegestaan tot maximaal 500 m2 daar de aanduiding 
‘wetgevingszone – ontheffingsgebied 1.1 t/m 5.1’ is opgenomen De wijzigingsbevoegdheid maakt het 

mogelijk om onder andere in een cultuurhistorisch waardevol hoofdgebouw een extra wooneenheid te 
realiseren. Conform bijlage 4 van de regels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied correctieve 

herziening’ is de langgevelboerderij op de locatie aan de Hoog Heukelom 5 te Heukelom een 

cultuurhistorisch waardevol pand. Derhalve is voornoemde wijzigingsbevoegdheid van toepassing. Aan 
deze wijzigingsbevoegdheid zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden worden in 

deze paragraaf nader toegelicht: 
22.6.2 Extra wooneenheid in monumenten of cultuurhistorisch waardevolle panden 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door het maximum aantal wooneenheden van 
een bestemmingsvlak te vergroten, ten behoeve van de splitsing van één, in bijlage 4 als gemeentelijk 
monument, rijksmonument of cultuurhistorisch waardevol pand aangeduid hoofdgebouw in twee 
wooneenheden ten behoeve van het behoud van het monument met inachtneming van het volgende: 
a. Wijziging wordt uitsluitend verleend voor zover het karakter van het pand in stand blijft; 

Met de splitsing van de woning vinden geen veranderingen aan het karakter van het pand plaats. 
De splitsing gaat verpaupering van het pand tegen waardoor het karakter van het pand juist in 

stand wordt gehouden. Derhalve wordt voldaan aan deze voorwaarde. 

b. In geval van een cultuurhistorisch waardevol pand wordt wijziging uitsluitend verleend indien de 
bestaande bouwmassa van het hoofdgebouw in stand blijft en met het toekennen van een 
bouwaanduiding wordt gewaarborgd; 
Zoals eerder toegelicht is op de locatie sprake van een cultuurhistorisch waardevol pand. Met de 

splitsing van de woning vinden geen wijzigingen plaats van de bestaande bouwmassa van het 

hoofdgebouw. De extra woning wordt binnen de bestaande langgevelboerderij in de 
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bergingsruimte (voormalig stalgedeelte) ingericht. De bouwmassa wordt met het toekennen van 

de bouwaanduiding ‘aaneengebouwd’ gewaarborgd. Derhalve wordt voldaan aan deze 

voorwaarde. 
c. Wijziging uitsluitend wordt verleend indien overtollige niet-cultuurhistorische waardevolle 

bijgebouwen worden gesloopt; 
Conform bijlage 4 bij de regels is de woning op de locatie aan de Hoog Heukelom 5 te Heukelom 

aangeduid als cultuurhistorisch waardevol, hierbij inbegrepen is het veelhoekig karnhuisje 

verderop op het perceel. Voor deze gebouwen zijn regels opgenomen voor verbod op sloop. Alle 
overige vrijstaande bestaande bijgebouwen zijn dus niet-cultuurhistorisch waardevol. Echter zijn 

alle bijgebouwen in gebruik ten behoeve van de nevenfuncties en het gebruik is reeds toegestaan 
volgens het vigerende bestemmingsplan. De aanwezige loodsen zijn in gebruik voor opslag en 

stalling van agrarische producten, goederen, werktuigen of materialen. Deze nevenactiviteiten zijn 
legaal aanwezig. Daar alle gebouwen in gebruik zijn, zijn er geen overtollige niet-cultuurhistorisch 

waardevolle bijgebouwen aanwezig. Er hoeft dus niets gesloopt te worden. 

d. Na splitsing bedraagt de inhoud per wooneenheid ten minste 400 m3 
De huidige inhoud van de totale woning inclusief de opslagruimte (voormalig stalgedeelte) 

bedraagt circa 1.270 m3. Door splitsing van de woning wordt een extra wooneenheid in de 
bergingsruimte, en de bovenverdieping daarvan, ingericht. Deze heeft een inhoud van circa 545 

m3. Derhalve wordt voldaan aan deze voorwaarde. 

e. Het bepaalde onder a wordt beoordeeld door de gemeentelijke monumentencommissie; 
De gemeente legt onderhavig initiatief voor bij de gemeentelijke monumentencommissie.  

f. Wijziging wordt slechts verleend indien sprake is van een goed woon- en verblijfsklimaat; 
In hoofdstuk 4, onder andere paragrafen 4.4, 4.5, 4.7, van voorliggende toelichting wordt 

aangetoond dat ter plaatse van de te splitsen woning een goed woon- en verblijfsklimaat 
aanwezig is. Derhalve wordt voldaan aan deze voorwaarde. 

g. Wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van 
naastgelegen percelen. 
In de omgeving van de locatie zijn percelen met veehouderijbedrijven alsmede landbouwpercelen 

gelegen. In hoofdstuk 4.4.2 van voorliggende toelichting wordt aangetoond dat er geen sprake is 
van onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van deze 

veehouderijbedrijven. De gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende percelen met 

een woonbestemming worden met onderhavige wijziging niet aangetast. Voor beiden geldt dat er 
sprake is van een bestaande woonbestemming en dat de splitsing plaatsvindt in bestaande 

bebouwing. Derhalve wordt voldaan aan deze voorwaarde. 
 

Gezien hetgeen hierboven beschreven is, wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 22.6.2 van het 

bestemmingsplan. Derhalve kan het bestemmingsplan gewijzigd worden ten behoeve van het splitsen 
van de bestaande woning op de locatie aan de Hoog Heukelom 5 te Heukelom. 
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4. Milieuhygiënische en planologische aspecten 
 
Op grond van het bepaalde in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is het verplicht om inzicht te 
bieden in de relevante milieuhygiënische en planologische aspecten. In dit hoofdstuk worden deze 

aspecten beschreven. 
 

4.1 Waterhuishouding 

 
4.1.1 Inleiding 
Nederland is groot geworden door het leven met en de strijd tegen het water. In de 20e eeuw is, 
doordat er te weinig rekening is gehouden met het waterbelang, veel ruimte aan het water onttrokken 

en veel afvalwater direct of indirect geloosd op oppervlaktewater. Om de toekomst van Nederland 

veilig te stellen is het nodig om te anticiperen op klimaatsveranderingen en bij de ruimtelijke 
planvorming goed rekening te houden met water. De waterbeheerder (Waterschap de Dommel) heeft 

de taak, kennis en kunde om daar zorg voor te dragen. Daarom is het belangrijk om het waterschap 
vroegtijdig te betrekken bij de planvorming.  

 
4.1.2 Beleidskader 
Op Europees, nationaal en stroomgebiedsniveau wordt gewerkt aan de Kaderrichtlijn Water (KRW). 

De KRW streeft naar duurzame en robuuste watersystemen. Basisprincipes van het nationaal en 
Europees beleid zijn: meer ruimte voor water, voorkomen van afwenteling van de waterproblematiek 

in ruimte of tijd en standstill (géén verdere achteruitgang in de huidige (2000) chemische en 
ecologische waterkwaliteit). Het streven naar een veilig, gezond en duurzaam waterbeheer staat in de 

belangstelling. Thema’s zoals ‘water in de stad’ en ‘water als ordenend principe’ zijn 

beleidsspeerpunten op alle overheidsniveaus. Het vroegtijdig betrekken van de waterbeheerder en het 
meewegen van het waterbelang is, door middel van de Watertoets, sinds 1 november 2003 verankerd 

in het ‘Besluit op de ruimtelijke ordening 1985’. Het belangrijkste instrument vanuit het Waterschap is 
de Keur 2015 van Waterschap de Dommel. Vanuit de provincie Noord-Brabant is het waterbeleid 

vastgelegd in de Verordening ruimte 2014 en het Provinciaal Milieu en WaterPlan (PMWP). In het 
Verbreed – Gemeentelijk RioleringsPlan ( V-GRP) 2015-2019 heeft de gemeente Oisterwijk haar visie 

op het stedelijk waterbeheer vastgelegd. 

 
Het bovenstaande resulteert in een voorkeursvolgorde voor het verwerken van hemelwater 

waarbij optie 1 het meest wenselijk en optie 5 het minst wenselijk is: 
1. Hergebruik 

2. Vasthouden 

3. Bergen en afvoeren 
4. Afvoeren naar oppervlaktewater (direct of indirect) 

5. Afvoeren naar de riolering 
 

Aan de hand van deze waterparagraaf wordt duidelijk gemaakt hoe binnen onderhavig plan met water 
wordt omgegaan. Verder is opgenomen op welke wijze de inrichtingsmaatregelen bijdragen aan 

‘Veiligheid, Voldoende en Schoon Water’. In het laatste deel is een omschrijving en tekening 

opgenomen van de aan te leggen voorzieningen. 
 

4.1.3 Beoogde waterhuishoudkundige situatie 
 

Gebiedsomschrijving in relatie tot water 

De locatie aan de Hoog Heukelom en het omringende gebied is opgenomen in het PMWP van de 
provincie Noord Brabant. Het doel richt zich op het bereiken en in stand houden van watersystemen 

die ruimte bieden aan een gezond leefmilieu voor mens, dier en plant. Daarbij zijn economische en 
ecologische ontwikkelingen met elkaar in evenwicht en is het hebben en houden van een veilige en 

bewoonbare provincie een randvoorwaarde. Op de themakaart ‘water’ van de Verordening ruimte zijn 

voor onderhavige locatie geen aanduidingen opgenomen (zie Afbeelding 13). Derhalve gelden ten 
aanzien van het aspect ’Water’ geen nadere regels volgens de Verordening. 
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Afbeelding 13: Uitsnede themakaart 'Water' - Vr 2014 
 
Het Provinciaal Milieu en Waterplan (PMWP) welke Provinciale Staten vastgesteld hebben op 18 

december 2015, behelst het provinciale beleid op genoemde aspecten in de periode 2016 – 2021 
onder de titel ‘Samen naar een duurzaam gezonde en veilige leefomgeving in Brabant’. Hiermee zijn 

twee aparte provinciale plannen samengevoegd, te weten het voormalige ‘PWP 2010-2015’ en het 
‘Provinciale Milieuplan 2012-2015’. Het doel van dit plan is het creëren van een gezonde leefomgeving 

voor mens, dier en plant, waarin we veilig kunnen wonen en waar ruimte is voor economische, 

maatschappelijke en ecologische ontwikkelingen. Het aspect water maakt hier onderdeel van uit. Kort 
gezegd gaat het PMWP voor: 

 voldoende water voor mens, plan en dier; 
 schone en gezonde leefomgeving (bodem, water en lucht); 

 bescherming van Brabant tegen overstromingen en externe risico’s; 

 verduurzaming van de grondstoffen-, energie- en voedselvoorziening. 
 

 
Afbeelding 14: Uitsnede kaart 1 Provinciaal Milieu- en WaterPlan (PMWP) 
 
Zoals weergegeven is in Afbeelding 14 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.heeft de 

rojectlocatie in het PMWP de waterhuishoudkundige functie ‘Water voor het gemengd landelijk gebied’ 
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toegekend gekregen. Deze aanduiding komt overeen met de aanduiding ‘gemengd landelijk gebied’ 

uit de Structuurvisie ruimtelijke ordening en Verordening ruimte. Het waterbeheer richt zich op een 

goede waterhuishouding voor een duurzame en concurrerende landbouw. Daar het op onderhavige 
locatie wonen betreft, dient het waterbeheer in het gemengd landelijk gebied bij te dragen aan een 

goed functionerend watersysteem. Voor het overige geldt geen specifiek beschermingsbeleid Op de 
kaart 2 en 3 behorende bij de PMWP heeft onderhavige projectlocatie geen aanduiding gekregen. 

Gezien vanuit het beleidskader van de PMWP is dus geen specifiek beschermingsregime van 

toepassing op onderhavig projectlocatie.  
 

Huidige situatie van de planlocatie 
In de bestaande waterhuishoudkundige situatie wordt het afvalwater geloosd op het gemeentelijk 

riool. Voor het overige wordt er uit het plangebied enkel niet-verontreinigd hemelwater geloosd. Dit 
hemelwater is afkomstig van regenwater dat op de daken en erfverharding valt. Gemiddeld valt er 

jaarlijks 0,8 m3 niet-verontreinigd hemelwater per m2 verhard oppervlak. Dit hemelwater wordt door 

middel van afschot van daken en erfverharding geloosd op omliggende gronden. Op het perceel wordt 
aandacht besteed aan het schoonhouden van het verhard oppervlak. De erfverharding en de daken 

worden zo vaak als voor de goede orde noodzakelijk is schoon gehouden. Op het perceel vinden geen 
bijzondere activiteiten plaats die ertoe kunnen leiden dat er stoffen in aanraking kunnen komen met 

het hemelwater. Het niet-verontreinigde hemelwater kan dus zonder problemen worden geloosd op 

de omliggende gronden.  
 

Bodem 
Uit de informatie van de bodematlas van de provincie Noord-Brabant bevindt de locatie zich op de 

(hogere) zandgronden binnen de provincie. Nader bekeken zijn op onderhavige locatie 
enkeerdgronden aanwezig. De humus-houdende bovengrond van de enkeerdgronden is minimaal 50 

cm dik. Deze gronden zijn ontstaan, doordat vanaf de late middeleeuwen op grote schaal het systeem 

van potstalbemesting werd toegepast. Plaggen werden met mest van het vee vermengd en op de 
akkers uitgespreid om de bodem, in dit geval dekzand, vruchtbaarder te maken. In de loop der tijd is 

hierdoor een plaggendek (ook wel esdek genoemd) op de oorspronkelijke bodem ontstaan. 
 

Grondwater 

Op basis van verschillende gegevens is het mogelijk om de grondwaterstanden te bepalen ten 
opzichten van het NAP. Hiervoor zijn de gegevens gebruikt van de Actueel Hoogtebestand Nederland 

(AHN) en de Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand (GHG) van het waterschap de Dommel. Deze zijn 
weergegeven in onderstaande Afbeelding 15.  

 

 
Afbeelding 15: Links: Uitsnede AHN-kaart; Rechts: Uitsnede GHG-kaart de Dommel (Bron: Kaartbank 
Brabant) 
 
Uit de vergelijking van de NAP-gegevens en de GHG-waarden blijkt dat het grondwater binnen het 

plangebied ligt tussen, 9,46 meter boven NAP op het laagste punt en op 10,26 meter boven NAP op 
het hoogste punt.  
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Oppervlaktewater 

Binnen het plangebied is vooraan, links naast de inrit (noordwestelijke hoek van het plangebied) een 
oppervlaktewater aanwezig in de vorm van een sloot(einde). Aansluitend het plangebied zijn aan de 

noord- en noordoostzijde eveneens waterlopen aanwezig. Alle waterlopen zijn volgens de Legger van 
het waterschap de Dommel aangemerkt als B-watergang. 

 

Beoogde situatie 
Onderhavig plan betreft de splitsing van een bestaande woning in twee wooneenheden op de locatie 

aan de Hoog Heukelom 5 te Heukelom. Hierbij worden geen nieuwe gebouwen toegevoegd. De 
nieuwe extra woning wordt ingericht in de bestaande woonboerderij. Met dit initiatief vinden geen 

wijzigingen plaats in de erfverharding. Op dit moment is reeds voldoende erfverharding aanwezig ten 
behoeve van bijvoorbeeld de toegankelijkheid en parkeren. Met onderhavig initiatief vindt dus geen 

toename van het verharde oppervlakte plaats.  

 
Afvalwater 

Het huishoudelijk afvalwater van de nieuwe woning zal worden aangesloten op het gemeentelijk riool 
welke al voldoende capaciteit heeft. De nieuwe aansluiting zal bij de verbouwing van de woning 

worden gemeld bij de gemeente. 

 
Hemelwater 

Het niet-verontreinigde hemelwater afkomstig van het verhard terrein vloeit af op de omliggende 
gronden binnen het plangebied. Hierbij is de verhouding binnen het plangebied circa een-derde 

verhard terrein versus twee-derde onverhard terrein. Het water zoekt het laagste punt op en gezien 
het hoogteprofiel van het plangebied, zie Afbeelding 15 AHN-kaart, loopt het water derhalve naar de 

achterzijde van het perceel in de noord-noordoosthoek. De waterstroom gaat veelal over onverhard 

terrein waardoor infiltratie in de bodem mogelijk is.  
 

De humus-houdende bovenlaag op de omliggende gronden kunnen het niet-verontreinigde 
hemelwater opvangen en kan voorts worden gebruikt voor de teelt van gewassen dan wel voor 

verdere infiltratie in de bodem. De omliggende gronden zijn geschikt voor infiltratie en de kans op 

bodemverdichting (waardoor infiltratie wordt beperkt) is matig, zie Afbeelding 16. 
 

 
Afbeelding 16: Links: Uitsnede ‘Huidige kwel- en infiltratie’-kaart; Rechts: Uitsnede ‘Risico op 
bodemverdichting’-kaart (Bron: Kaartbank Brabant) 
 
Ten opzichte van de huidige situatie is er geen sprake van een verandering van de afvoer van het 

hemelwater. Er is dus geen sprake van een toename van het op te vangen hemelwater. Daar in de 
huidige situatie voldoende ruimte op de omliggende gronden aanwezig is voor het opvangen van de 

het hemelwater en vervolgens infiltratie, is het zeer aannemelijk dat er in de beoogde situatie geen 
negatieve gevolgen te verwachten zijn.  
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Vergunningen 
Eventueel benodigde vergunningen voor de aansluiting op de gemeentelijke vuilwaterriolering wordt 

niet met deze waterparagraaf geregeld en zullen via daarvoor bedoelde procedures aangevraagd 
worden. 

 

Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat het huidige watersysteem (doorstroming, buffering, infiltratie en 

eventueel afwatering) door de planuitvoering niet zal verslechteren. Hiermee is het initiatief passen in 
het waterbeleid van de provincie, waterschap en gemeente volgens het Verbreed – Gemeentelijk 

RioleringsPlan (V-GRP) 2015-2019. 
 

4.2 Natuur 

Voorafgaand aan de gewenste wijziging dient onderzocht te worden of er sprake is van een aantasting 
van wettelijk beschermde natuurwaarden op basis van de groene wet- en regelgeving. Onderstaand 

zijn de diverse aspecten ten aanzien van natuurwaarden beschreven. 
 

4.2.1 Nationaal Natuur Netwerk 
Het Nationaal Natuur Netwerk (NNN – voormalige Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) is een 
Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. De NNN kent geen 

specifiek beschermingsregime, anders dan via het ruimtelijke spoor. Onderhavige locatie is niet 
gelegen in de voormalige Ecologische Hoofdstructuur, zoals opgenomen in de Verordening ruimte 

(Afbeelding 17). Het meest nabij gelegen gebied is gelegen op een afstand van circa 1 kilometer van 
de projectlocatie. Dit gebied is gelegen ten zuiden van de projectlocatie. Gezien de afstand tot de 

projectlocatie is het redelijkerwijs uit te sluiten dat onderhavig initiatief een significant negatieve 

invloed heeft op de ontwikkeling van dit gebied. 
 

 
Afbeelding 17: Uitsnede themakaart 'Natuur en Landschap’ - Vr 2014 
 
4.2.2 Flora- en Fauna 
In Nederland komen ongeveer 30.000 soorten dieren en planten voor. Sinds april 2002 regelt de 

Flora- en Faunawet de bescherming van circa 500 in het wild voorkomende soorten inheemse planten 
en dieren. In de Flora- en Faunawet is onder meer bepaald dat beschermde diersoorten niet gedood, 

gevangen of verontrust mogen worden en beschermde plantensoorten niet geplukt, uitgestoken of 
verzameld mogen worden. Bovendien dient iedereen voldoende zorg in acht te nemen voor in het wild 

levende dieren en planten. Daarnaast is het niet toegestaan om hun directe leefomgeving, waaronder 

nesten en holen, te beschadigen, te vernielen of te verstoren. 
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Bij het beoordelen van de in het plangebied voorkomende beschermde soorten gaat het primair om 

soorten die door de ingreep direct beïnvloed worden, doordat: 
 Zij fysiek aangetast worden (doden/verwonden van dieren, verwijderen van planten); 

 Zij verstoord worden (toename van geluid of licht); 
 Hun vaste verblijfplaatsen c.q. groeiplaatsen aangetast of verstoord worden. 

  

Afhankelijk van de voorgestane activiteiten op de planlocatie en de aangetroffen soorten geldt een 
vrijstelling of dient een ontheffing te worden aangevraagd. Hierbij geldt dat de regeling strikter is bij 

een zeldzame soort en ingrijpende activiteit. Vogels zijn in Nederland op gelijke wijze beschermd, 
waarbij geldt dat vooral in het broedseizoen (15 maart – 15 juli) sprake kan zijn van verontrusten, 

doden of verstoren van nestplaatsen. 
 

De soortenbeschermende werking is dus rechtstreeks opgenomen in de Flora- en faunawet. Gelet op 

de aard van het initiatief dient met name bepaald te worden of er zich ter plaatse van de te splitsen 
woning beschermde natuurwaarden (rode lijst soorten) bevinden, die verstoord zouden kunnen 

worden. Verboden handelingen dienen desondanks zoveel mogelijk te worden voorkomen en 
handelingen mogen niet leiden tot aantasting van de gunstige staat van instandhouding. Het 

(onopzettelijk) doden, verwonden of verontrusten van deze soorten dient zo veel mogelijk voorkomen 

te worden. In de huidige situatie wordt het oorspronkelijke woongedeelte bewoond. In de 
opslagruimte (voormalig stalgedeelte), welke altijd in gebruik is geweest voor opslag ten behoeve van 

de woning, wordt een tweede wooneenheid gerealiseerd.  
In (oude) bebouwing kunnen vleermuizen voorkomen. Alle soorten vleermuizen zijn zwaar 

beschermde soorten in het kader van de Flora- en faunawet en in het kader van de Habitatrichtlijn. 
Verblijfplaatsen voor vleermuizen kunnen worden gevonden in spouwmuren, achter betimmering, 

daklijsten of onder dakpannen. Bij de planning van de renovatie van de voormalige staldeel van het 

gebouw dient rekening gehouden te worden met de mogelijkheid van aanwezigheid van vleermuizen. 
Derhalve zijn de meest gunstige tijden voor het slopen van de bestaande inrichting: van half 

september tot eind oktober (tijdens een warmere periode) of van eind maart tot en met april (tijdens 
een warmere periode). Voorafgaand aan de sloop van de bebouwing kan deze bebouwing 

onaantrekkelijk gemaakt worden voor vestiging van de vleermuizen voor de winterslaap. Dit gebeurt 

door het verwijderen van ramen en deuren, waardoor tocht optreedt. De sloopwerkzaamheden dienen 
te gebeuren door middel van strippen van het pand. Door het toepassen van deze methode hebben 

de eventueel aanwezige vleermuizen de kans een ander onderkomen te zoeken. De aanwezigheid van 
overige beschermde of bijzondere soorten zijn echter niet te verwachten. 

 

Derhalve wordt met het realiseren van de beoogde situatie geen bedreiging gevormd voor de 
beschermde soorten. Een overtreding van de Flora- en faunawet is derhalve onwaarschijnlijk. 

 
4.3 Cultuurhistorie, aardkunde en archeologie 

Voorafgaand aan de realisatie van de beoogde bedrijfsopzet dient onderzocht te worden of er sprake 
is van aantasting van archeologische, cultuurhistorische en aardkundige waarden. 

 

4.3.1 Cultuurhistorie en aardkunde 
Uit de cultuurhistoriekaart van de provinciale Verordening ruimte 2014 (Afbeelding 18), blijkt dat de 

projectlocatie niet gelegen is in een cultuurhistorisch vlak of een aardkundig waardevol gebied. 
Daarnaast kent de locatie geen complexen van cultuurhistorisch belang. Hierdoor zal bij uitvoering van 

het plan geen afbreuk gedaan worden aan provinciale cultuurhistorische waarden of aardkundig 

waardevol gebied. 
 

Conform het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ is de woonboerderij aan de Hoog Heukelom 5 te 
Heukelom aangeduid als een cultuurhistorisch waardevol pand. Onderhavig initiatief betreft de 

splitsing van de woonboerderij naar twee wooneenheden. Hierbij vinden er aan de woonboerderij 
geen wijzigingen plaats welke invloed hebben op de cultuurhistorische waarden van het gebouw. De 

extra wooneenheid wordt binnen de bestaande woonboerderij ingericht. Derhalve blijven de 

cultuurhistorische waarden van het pand behouden. 
 



 

Wijzigingsplan - Hoog Heukelom 5 te Heukelom  23 
 

 
Afbeelding 18: Uitsnede themakaart 'Cultuurhistorie’ - Vr 2014 

 
4.3.2 Archeologie 
De zorg voor archeologische monumenten wordt geregeld in het proces van de ruimtelijke ordening. 
Zo is wettelijk bepaald dat gemeenten in nieuwe bestemmingsplannen rekening moeten houden met 

de in de grond aanwezige, dan wel te verwachten, archeologische waarden. Bij deze nieuwe plannen 
kunnen voorwaarden worden gesteld aan omgevingsvergunning voor de activiteiten bouw, aanleggen 

en dergelijke. In het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ is voor een gedeelte van het plangebied de 

dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie – 4’ opgenomen. Deze aanduiding is onder meer gelegen 
ter plaatse van de te splitsen woning.  

 
In het bestemmingsplan is bepaald dat niet gebouwd mag worden op de gronden aangeduid met 

dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie – 4’ tenzij een rapport wordt overlegd waarin de 

archeologische waarden van de gronden die verstoord worden in voldoende mate zijn vastgesteld. 
Uitzonderingen zijn bebouwing binnen een afstand van maximaal 3 meter van de bestaande fundering 

en/of bouwwerken met een oppervlakte van ten hoogste 2.500 m2 en/of bouwwerken waarvoor 
graafwerkzaamheden voor het plaatsten van het bouwwerk niet dieper reiken dan 0,5 meter onder 

peil. Daarnaast geldt een verbod voor het uitvoeren van werken, geen gebouwen zijnde, of van 
werkzaamheden zonder een omgevingsvergunning. 

 

Met onderhavig initiatief is echter sprake van de splitsing van een bestaande woning in twee 
wooneenheden. De extra wooneenheid wordt binnen de bestaande bebouwing ingericht, daar het 

achterste gedeelte op dit moment nog niet in gebruik is als woning. Er vindt dus geen toename van 
bebouwd oppervlak plaats. Daarnaast worden er met onderhavig initiatief geen overige 

werkzaamheden uitgevoerd die de bodem verstoren. Derhalve is het overleggen van een 

archeologisch rapport niet noodzakelijk. De gronden worden met het beoogde initiatief immers niet 
verstoord. 

 
4.4 Geur 

In het kader van het aspect geur is er in Nederland in de ruimtelijke planvorming geen specifieke 
wetgeving voor geur van bedrijven, met uitzondering van veehouderijen. De toetsing van geur en 

veehouderijen is vastgelegd in de Wet geurhinder en veehouderij en wordt in dit kader gebruikt om te 

bepalen welke effecten veehouderijen in de omgeving hebben op onderhavig plan.  
 

4.4.1 Woon- en leefklimaat 
De achtergrondbelasting is de geurbelasting als gevolg van de veelheid aan veehouderijen in de 

omgeving van een geurgevoelig object. De achtergrondbelasting is een maat voor het leefklimaat. De 

gemeente Oisterwijk heeft in 2008 een gebiedsvisie opgesteld waarin in kaart is gebracht wat de 
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achtergrondgeurbelasting is in de gemeente. Als bijlage bij de ‘Gebiedsvisie in het kader van de Wet 

geurhinder en veehouderij voor de gemeente Oisterwijk’ is een kaart opgenomen waarop de 

achtergrondbelasting ter plaatse van het plangebied is weergegeven. In 2011 heeft de gemeente door 
SRE Milieudienst een evaluatie van het geurbeleid uit 2008 laten uitvoeren. Ook bij de uitgevoerde 

evaluatie is een kaart bijgevoegd met daarop de achtergrondgeurbelasting in de gemeente.  
 

 
Afbeelding 19: Uitsnede Evaluatie gebiedsvisie “Achtergrondbelasting huidige situatie 2011”, 
gemeente Oisterwijk / SRE milieudienst. (Groene cirkel is projectlocatie) 
 
Op de uitsnede van de kaart (Afbeelding 19), is ter plaatse van het plangebied een 

achtergrondbelasting weergegeven van 0-6 OuE/m
3. Het RIVM hanteert bij haar milieurapportages 

voor het aspect geurhinder onderstaande milieukwaliteitscriteria (Afbeelding 20). In de ‘Handreiking 

bij Wet geurhinder en veehouderij, aanvulling bijlagen 6 en 7’ is bepaald dat bij een 

achtergrondbelasting van 0-6 OuE/m
3 sprake is van maximaal 8% geurgehinderden wat overeenkomt 

met een ‘goed’ leefklimaat. Het leefklimaat binnen het plangebied staat voor wat betreft het aspect 

geur een herontwikkeling van de locatie dan ook niet in de weg.  
 

  
Afbeelding 20: Milieukwaliteitscriteria conform RIVM en bijlage 7 'Handreiking Wgv" 
 

Op 8 oktober 2015 is voor het naastgelegen perceel, Hoog Heukelom 9, een bestemmingsplan 
vastgesteld. Bij deze ontwikkeling is eveneens het woon en leefklimaat bepaald. Uit de onderbouwing 

bij dit bestemmingsplan blijkt dat de achtergrondbelasting ter plaatse van het plangebied in de 
beoogde situatie gelijk is aan de omgeving, en 0-10 OuE/m

3 bedraagt. In de ‘Handreiking bij Wet 

geurhinder en veehouderij, aanvulling bijlagen 6 en 7’ is bepaald dat bij een achtergrondbelasting van 
0-10 OuE/m

3 sprake is van een ‘zeer goed’ tot ‘redelijk goed’ leefklimaat. Het leefklimaat binnen het 

plangebied staat vanuit het aspect geur bezien een herontwikkeling van de locatie dan ook niet in de 

weg. Deze onderbouwing, en daarmee het woon- en leefklimaat ter plaatse, is door de gemeenteraad 
met het vaststellen van het bestemmingsplan, akkoord bevonden.  

 



 

Wijzigingsplan - Hoog Heukelom 5 te Heukelom  25 
 

4.4.2 Invloed ontwikkeling op veehouderijen 
Bepaald dient te worden of het initiatief kan zorgen voor een onevenredige inbreuk op de 

mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling van omliggende agrarische bedrijven. Van een onevenredige 
inbreuk is sprake als de ontwikkeling plaatsvindt binnen de geurcontouren van een agrarisch bedrijf of 

binnen de minimaal vereiste vaste afstanden. 
 

Voor niet intensieve landbouwhuisdieren (in onderhavige situaties melkrundvee) zijn geen 

geuremissiefactoren vastgelegd. Ten opzichte van deze bedrijven dient enkel een vaste afstand 
gehanteerd te worden, zoals vastgelegd in artikel 4 en 5 van de Wet geurhinder en veehouderij 

(Wgv).  
 

In de directe omgeving liggen de volgende agrarische bedrijven: 
 Hoog Heukelom 11 (dieren zonder geuremissiefactoren) in noordoostelijke richting; 

 Heukelomseweg 29 (dieren met geuremissiefactor) in zuidwestelijke richting; 

 Hoog Heukelomseweg 1 (dieren zonder geuremissiefactor) in noordelijke richting. 
 

Conform artikel 4 van de Wgv dient de afstand, indien het geurgevoelig object binnen de bebouwde 
kom is gelegen, 100 meter te bedragen. Indien het geurgevoelig object buiten de bebouwde kom is 

gelegen dient 50 meter gehanteerd te worden. Onderhavige te splitsen woning is gelegen in het 

buitengebied. Derhalve dient een afstand van 50 meter gehanteerd te worden. De meest nabij 
gelegen veehouderij met dieren zonder geuremissiefactor is gelegen op 163 meter, te weten de 

veehouderij aan de Hoog Heukelom 11. Hierbij is de afstand gemeten tussen buitenzijde van de 
woning tot aan de grens van het bouwvlak van de veehouderij. Deze afstand is genomen daar 

woningsplitsing plaatsvindt binnen een bestaand gebouw en dit gebouw niet elders binnen het 
bouwvlak opgericht kan worden. Derhalve wordt voldaan aan deze afstand. 

 

Artikel 5 van de Wgv bepaalt dat de afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf tot de 
buitenzijde van een geurgevoelig object tenminste 50 meter bedraagt indien het geurgevoelig object 

binnen de bebouwde kom is gelegen, en tenminste 25 meter bedraagt indien het geurgevoelig object 
buiten de bebouwde kom is gelegen. Onderhavige te splitsen woning voldoet aan deze afstand. De 

afstand tussen de gevels van de te splitsen woning en de meest nabij gelegen stal waar dieren 

gehouden worden bedraagt 180 meter (Hoog Heukelom 11). Dit artikel uit de Wgv geldt tevens voor 
veehouderijen met dieren met geuremissiefactor; de dichtstbijzijnde is gelegen aan de 

Heukelomseweg 29. Echter zijn deze veehouderijen allemaal op een grotere afstand gelegen. 
 

Geconcludeerd wordt dat de projectlocatie buiten de vaste afstanden is gelegen zoals de Wgv deze 

voorschrijft. De Wgv voorziet in vaste afstanden voor veehouderijen waar vee gehouden wordt zonder 
geuremissiefactor ter bescherming van de burger tegen overmatige geurhinder. Met het voldoen aan 

de vaste afstanden wordt tevens geconcludeerd dat hiermee sprake is van een aanvaardbaar woon- 
en leefklimaat ter plaatse van de te splitsen woning aan de Hoog Heukelom 5. 

 
Gezien de afstand en beperkte geuremissie van veehouderijen met dieren met geuremissiefactor in de 

directe omgeving is uit te sluiten dat de te splitsen woning aan de Hoog Heukelom 5 te Heukelom 

binnen de geurcontouren van deze bedrijven is gelegen. Derhalve heeft de te splitsen woning ten 
aanzien van de geurcontouren geen nadelige invloed op de ontwikkeling van deze veehouderijen. 

Daarnaast dient opgemerkt te worden dat overige geurgevoelige objecten dichter bij de veehouderijen 
met dieren met geuremissiefactor zijn gelegen in dezelfde windrichting, gezien van de 

Heukelomseweg 29. Deze geurgevoelige objecten (Hoog Heukelom 1, 1a en 3) zijn voor de 

ontwikkeling van deze veehouderijen altijd meer beperkend. 
 

Uit bovenstaande is gebleken dat de te splitsen woning buiten de vaste afstanden uit de Wgv voor 
veehouderijen is gelegen. Derhalve heeft de te splitsen woning ten aanzien van het aspect vaste 

afstanden uit de Wgv geen nadelige invloed op de ontwikkeling van deze veehouderijen.  
 

Gezien hetgeen hierboven is beschreven wordt geconcludeerd dat het splitsen van de woning geen 

nadelige invloed heeft op de ontwikkelingsmogelijkheden van de veehouderijen in de omgeving. 
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Ten aanzien van het aspect geur kan de splitsing van de woning aan de Hoog Heukelom 5 te 

Heukelom doorgang vinden. 

 
4.5 Geluid 

De Wet geluidhinder is sinds 1979 het juridisch kader voor het Nederlandse geluidsbeleid. Deze wet 
zorgt voor de bescherming van geluidsgevoelige bestemmingen tegen geluidhinder van 

wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en industrielawaai. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt 

van zonering en geluidsnormen. Onderhavig initiatief betreft de splitsing van een bestaande woning 
naar twee wooneenheden. Met de splitsing van de woning wordt een geluidsgevoelig object 

toegevoegd. De mogelijke geluidshinder op de gevel van de woning bestaat hoofdzakelijk uit 
verkeersbewegingen van de Hoog Heukelom en Hoog Heukelomseweg en de spoorlijn Boxtel - 

Tilburg. Voor de Hoog Heukelom te Heukelom geldt een maximumsnelheid van 60 km/uur. Het 
plangebied gelegen binnen de invloedssfeer van de spoorlijn Boxtel – Tilburg, trajectnummer 710. 

Binnen het plangebied wordt een woonfunctie toegevoegd, waarbij het totaal op twee wooneenheden 

komt.  
 

Ten behoeve van een partiële herziening van het bestemmingsplan aan de Hoog Heukelom 9 te 
Heukelom waarbij een tweede woning binnen de langgevelboerderij en een Ruimte voor Ruimte 

woning werden gerealiseerd, is door Tritium Advies B.V. een akoestisch onderzoek weg- en 

railverkeerslawaai uitgevoerd. Dit bestemmingsplan is vastgesteld op 8 oktober 2015. Daar het een 
naburige locatie betreft zijn de feitelijke omstandigheden in zeer grote mate vergelijkbaar met 

onderhavige locatie. De afstand tot de spoorlijn Boxtel-Tilburg is bij de Hoog Heukelom 5 zelfs nog 
groter dan in het akoestisch onderzoek voor de Hoog Heukelom 9. Derhalve zijn de conclusies 

weergegeven van dit onderzoek: 
 

“Het plangebied is gelegen in buitenstedelijk gebied. Voor wegverkeerslawaai is het plan gelegen 
binnen de geluidzone van de Heukelomseweg, Hoog Heukelom en Hoog Heukelomseweg. Voor 
railverkeerslawaai is het plan gelegen binnen de invloedssfeer van de spoorlijn Boxtel - Tilburg, 
trajectnummer 710. 
 
Voor de drie beschouwde wegen geldt dat de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op deze 
wegen de voorkeursgrenswaarde op geen enkele gevel van de nieuwe woningen overschrijdt. Voor de 
spoorlijn Boxtel - Tilburg geldt eveneens dat de geluidbelasting de voorkeursgrenswaarde (55 dB voor 
railverkeerslawaai) op geen enkele gevel overschrijdt. Een procedure hogere grenswaarde is derhalve 
niet aan de orde. (zie Tabel 1 voor de gemeten waarden uit het akoestisch onderzoek) 
 
Tabel 1: Overzicht hoogst gemeten gevelwaarden Hoog Heukelom 9 

Overzicht geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer 

 Voorkeur-grenswaarde (dB) Hoogst gemeten waarde (dB) 

Heukelomseweg 48 43,8 

Hoog Heukelom 48 46,9 

Hoog Heukelomseweg 48 30,2 

Overzicht geluidbelasting t.g.v. het railverkeer  

spoorlijn Boxtel - Tilburg 55 50,6 

 
Ter bepaling van de geluidwering van de gevel (Bouwbesluit 2012) dient de totale geluidbelasting te 
worden bepaald. Allereerst dient vastgesteld te worden of van een relevante blootstelling door 
verschillende geluidbronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde 
van die onderscheiden bronnen wordt overschreden. Conform de Wet geluidhinder dienen voor de 
cumulatie de zoneplichtige wegen en spoorwegen en de geluidbelasting ten gevolge van industrie 
en/of luchtvaart meegenomen te worden. 
 
Uit het voorgaande blijkt dat in de onderhavige situatie de cumulatieve geluidbelasting niet hoeft te 
worden bepaald. Tevens is een nader onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels niet 
aan de orde. Bij toepassing van standaard geluidwerende materialen en maatregelen is een 
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binnenniveau van 33 dB gewaarborgd en is er te allen tijde sprake van een goed woon- en 
leefklimaat. […].” 
 
Bron: Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai (toetsing Wet geluidhinder) Hoog Heukelom 9 
en ong. te Heukelom, Tritium Advies, documentnummer 1407/093/RV-01, versie 2, 6 augustus 2014. 
 

Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai blijkt dat ter plaatse van de 

beoogde woningen aan de Hoog Heukelom 9 sprake zal zijn van een goed woon- en leefklimaat. De 
afstand van de woning aan de Hoog Heukelom 5 is op een grotere afstand gelegen van de 

Heukelomseweg, het zwaartepunt van de Hoog Heukelom en de spoorlijn Boxtel – Tilburg. Wel is de 
woning korter bij de Hoog Heukelomseweg gelegen. De voorkeurgrenswaarde van laatstgenoemde is 

met 30,2 dB op de woning aan de Hoog Heukelom 9 ruim de onder de voorkeurgrenswaarde van 48 
dB. Het is aannemelijk dat vergelijkbare dan wel lagere waarden van toepassing zijn op onderhavige 

locatie. Derhalve is het eveneens aannemelijk dat wordt voldaan aan de vereisten van de Wet 

geluidhinder. Een aanvullend akoestisch onderzoek wordt dan ook niet noodzakelijk geacht. 
 

4.6 Verkeer en parkeren 
Voor wat betreft de ontsluitingssituatie van de projectlocatie vinden er geen wijzigingen plaats ten 

opzichte van de bestaande situatie. De locatie wordt ontsloten via de inrit ten westen van de 

woonboerderij. De verkeerssituatie wijzigt hiermee niet. Hoog Heukelom beschikt tevens over 
voldoende capaciteit om de verkeersbeweging van/naar de beoogde twee woningen af te wikkelen. 

De splitsing van de woning zal derhalve geen hinder veroorzaken voor het verkeer. 
 

Ten aanzien van het parkeren is op de locatie voldoende ruimte beschikbaar. Op dit moment zijn in 
totaal 4 parkeerplaatsen aanwezig voor de beoogde twee woningen. Gezien hetgeen hierboven 

beschreven wordt geconcludeerd dat er ten aanzien van het aspect verkeer en parkeren geen 

belemmeringen zijn. 
 

4.7 Luchtkwaliteit 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient een afweging gemaakt te worden omtrent de 

luchtkwaliteit. In de Wet milieubeheer, titel 5.2, is de Europese richtlijn geïmplementeerd op het 

gebied van luchtkwaliteit waarin tevens grenswaarden zijn opgenomen voor de diverse stoffen. Het 
doel van de wet is mensen te beschermen tegen risico's van luchtverontreiniging. Voor de kwaliteit 

van de buitenlucht zijn in bijlage 2 bij de Wm bepaalde milieukwaliteitseisen voor de buitenlucht 
opgenomen. Deze milieukwaliteitseisen betreffen grenswaarden van concentraties voor zwaveldioxide, 

stikstofoxiden (zowel NOx als NO2), zwevende deeltjes (PM10 en PM2,5), lood, koolmonoxide en 

benzeen. Voor onderhavig initiatief zijn alleen de zwevende deeltjes (PM10 en PM2,5) van belang. PM2,5 

maakt onderdeel uit van de totale concentratie PM10, dus wanneer aan de grenswaarde van de 

concentratie PM10 wordt voldaan is het aannemelijk dat ook aan de grenswaarden van PM2,5 wordt 
voldaan. Overige concentraties luchtverontreiniging zijn bij de realisatie van een woning niet relevant. 

 
Besluit NIBM  
Als sprake is van een beperkte toename van de luchtverontreiniging die ‘niet in betekenende mate’ 

(NIBM) bijdraagt aan de concentratie PM10 in de buitenlucht, hoeft een project niet langer meer 
getoetst te worden. Dit volgt uit artikel 5.16, lid 1, sub c, van de Wet milieubeheer. Het Besluit NIBM 

legt vast wat geldt als niet in betekenende mate bijdragen.  
 

Hierin geldt dat woningbouwlocaties NIBM zijn wanneer het netto niet meer dan 1500 nieuwe 

woningen omvat, in geval van één ontsluitingsweg (bijlage 3A, Regeling).  
 

Onderhavig initiatief betreft de woningsplitsing van een woonboerderij welke gelegen is aan een 
ontsluitingsweg. Derhalve kan geconcludeerd worden dat deze NIBM is. 

 
Gezien het hier bovenstaande is een nader onderzoek naar de luchtkwaliteit niet noodzakelijk. 
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4.8 Bodemkwaliteit 

De beoogde splitsing van de bestaande woning in twee wooneenheden vindt plaats binnen het 

bestaande pand van de woonboerderij aan de Hoog Heukelom 5 te Heukelom. Hiermee worden geen 
gebouwen toegevoegd en er vinden dus ook geen bodemingrepen plaats.  

 
De extra wooneenheid wordt ingericht in de opslagruimte van de bestaande langgevelboerderij 

(woning). Deze opslagruimte is op dit moment onderdeel van de bestaande woning. Daar derhalve 

geen functiewijziging plaatsvindt, is een verkennend bodemonderzoek niet noodzakelijk.  
 

Daarnaast dient opgemerkt te worden dat op de locatie geen bodembedreigende activiteiten 
plaatsvinden. Derhalve is er sprake van een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging. Ten 

aanzien van het aspect bodem zijn er derhalve geen bezwaren voor de gewenste ontwikkeling.  
 

4.9 Externe veiligheid 

Externe veiligheid beschrijft de risico’s die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met 
gevaarlijke stoffen. Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de bijbehorende Regeling 

externe veiligheid inrichtingen (Revi) zijn op 27 oktober 2004 in werking getreden. Het besluit legt 
veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein. 

Het besluit heeft betrekking op het gebruik, de opslag en de productie van gevaarlijke stoffen in 

inrichtingen. Verder heeft het besluit betrekking op het transport van gevaarlijke stoffen en het 
gebruik van luchthavens.  

 
Gezien de aard van de voorgenomen activiteiten (wonen) op de planlocatie is het Bevi niet van 

toepassing. De werkzaamheden omvatten niet het gebruik, opslag of vervoer van gevaarlijke stoffen.  
 

 
Afbeelding 21: Uitsnede Risicokaart Nederland 
 

Uit de risicokaart (Afbeelding 21), blijkt dat er geen risicovolle inrichtingen en kwetsbare objecten 
aanwezig zijn op of nabij de projectlocatie, de eerste buisleiding (aardgas) bevindt zich op circa 420 

meter. Er ontstaan daardoor geen belemmeringen voor de beoogde ontwikkelingen op de 
projectlocatie. Door de splitsing van de woning naar twee wooneenheden wordt wel een nieuw 

beperkt kwetsbaar object gerealiseerd. Aangezien onderhavige projectlocatie niet is gelegen binnen 

een risicoaanduiding of binnen veiligheidsafstanden zijn geen risico’s aanwezig voor de beoogde extra 
woning. Derhalve kan worden geconcludeerd dat er voor dit project geen belemmeringen zijn vanuit 

het oogpunt van externe veiligheid. 
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4.10 Technische infrastructuur 

In of nabij het plangebied liggen geen planologisch relevante buisleidingen (zoals te zien op de 

risicokaart in Afbeelding 21), en lopen tevens geen relevante straalpaden. Derhalve kan worden 
geconcludeerd dat er voor dit project geen belemmeringen zijn vanuit het oogpunt van de technische 

infrastructuur. 
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5. Juridische planbeschrijving 
 

In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de juridische regeling van dit wijzigingsplan.  
 

5.1 Juridische achtergrond 
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht gemeenten bestemmingsplannen op te stellen. In de Wro 

en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is nader uitgewerkt uit welke onderdelen een 

bestemmingsplan (ook: wijzigingsplan) in ieder geval moet bestaan. Het gaat om een verbeelding met 
planregels en een toelichting daarop. Daarnaast biedt zowel de Wro als het Bro opties voor een 

nadere juridische inrichting van een bestemmingsplan. Hierbij moet worden gedacht aan de 
toepassing van afwijkingsmogelijkheden en wijzigingsbevoegdheden en het toepassen van nadere 

eisen. Uitgangspunt is dat het bestemmingsplan moet voorzien in een passende regeling voor de 

komende tien jaar. Dat is in principe de geldigheidsduur van een bestemmingsplan.  
 

Het juridisch bindende onderdeel van het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding en regels. De 
regels bevatten het juridisch instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gronden en 

gebouwen en bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing. De verbeelding heeft een 
ondersteunende rol voor de toepassing van de regels alsmede de functie van visualisering van de 

bestemmingen. De verbeelding vormt samen met de regels het voor de burgers bindende onderdeel 

van het bestemmingsplan. 
 

Bij bestemmingsplannen gaat het om de belangen van burgers en bedrijven. Zij dienen zich snel en op 
eenvoudige wijze een juist beeld te kunnen vormen van de planologische mogelijkheden en 

beperkingen op één of meerdere locatie(s). Daarnaast is de vergelijkbaarheid van ruimtelijke plannen 

van belang voor degenen die deze plannen in grotere samenhang wensen te bezien. Hierbij kan 
gedacht worden aan degenen die betrokken zijn bij de planvoorbereiding, de planbeoordeling en het 

monitoren van beleid. 
 

De Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) maakt het mogelijk om bestemmingsplannen 
te maken die op vergelijkbare wijze zijn opgebouwd en op eenzelfde manier worden verbeeld. De 

SVBP geeft bindende standaarden voor de opbouw en de verbeelding van het bestemmingsplan, zo 

ook voor de regels. Voor wijzigingsplannen zoals voorliggend plan, is het verplicht de regels van de 
SVBP te volgen.  

 
5.2 Toelichting verbeelding 

Voor de benaming van de bestemmingen en aanduidingen is aangesloten bij de vigerende 

bestemmingsplannen ‘Buitengebied’ en ‘Buitengebied, correctieve herziening’. Voor het overige wordt 
aangesloten bij het SVBP.  

 
Ten opzichte van het moederplan worden ten gevolge van artikel 22.6.2 onder b, 

wijzigingsbevoegdheid woningsplitsing, de bouwaanduiding ‘aaneengebouwd’ en 
maatvoeringsaanduiding ‘maximum aantal wooneenheden: 2’ toegevoegd aan de verbeelding. 

Hiermee wordt de bouwmassa van het hoofdgebouw gewaarborgd. Daarnaast is de locatie al 

opgenomen in ‘Lijst van monumenten en Cultuurhistorisch waardevolle panden’ welke tevens wordt 
opgenomen in de regels, het betreft hier immers een cultuurhistorisch waardevol pand. Aanvullende 

bepalingen in de verbeelding zijn derhalve niet nodig.  
 

Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden aangewezen en 

begrensd. Op de verbeelding zijn de volgende bestemmingen en aanduidingen opgenomen: 
- Enkelbestemming ‘Wonen – 2’; 

- Dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie - 4’; 
- Bouwaanduiding ‘aaneengebouwd’ 

- Maatvoeringsaanduiding ‘maximum aantal wooneenheden: 2’ 

- Gebiedsaanduiding ‘wetgevingszone – ontheffingsgebied 1.1’. 
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5.3 Toelichting regels 

De regels behorende bij voorliggend wijzigingsplan bestaan uit inleidende regels, bestemmingsregels, 

algemene regels en overgangs- en slotregels. Bij de regels wordt aangesloten bij het huidige 
bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Enkel de van toepassing zijnde artikelen worden opgenomen in de 

regels, waar nodig worden de regels aangepast.  
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6. Uitvoerbaarheid 
 

6.1 Financiële uitvoerbaarheid 
De voorgestane ontwikkeling aan de Hoog Heukelom 5 betreft een particulier initiatief. De met de 

ontwikkeling gepaard gaande kosten worden dan ook gedragen door de desbetreffende particuliere 
initiatiefnemer. Hiermee is de financiële haalbaarheid voor de gemeente gegarandeerd. Dit plan heeft 

geen financiële consequenties voor de gemeente. Dit wordt vastgelegd in een anterieure 

overeenkomst, waarbij de eventuele planschade voor rekening komt voor de initiatiefnemer. De 
economische uitvoerbaarheid is hiermee voldoende aangetoond. 

 
6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

De maatschappelijke uitvoerbaarheid heeft als doel aan te tonen dat het plan voldoende 

maatschappelijk draagvlak heeft. In dat kader heeft vooroverleg plaatsgevonden met de daartoe 
aangewezen instanties. 

 
6.2.1 Vooroverleg 
In het kader van artikel 3.1.1 Bro is geen overleg gevoerd over het ontwerp wijzigingsplan met de 
gebruikelijke overlegpartners, Waterschap Dommel en provincie Noord Brabant. Daar er sprake is van 

het toepassen van een wijzigingsbevoegdheid uit de regels behorende bij het bestemmingsplan 

‘Buitengebied, correctieve herziening’, acht de gemeente dit in overeenstemming met de belangen 
van genoemde partijen.  

 
6.2.2 Zienswijzen en beroep 
De vaststellingsprocedure van het wijzigingsplan vindt plaats volgens artikel 3.9a van de Wet 

ruimtelijke ordening. Het wijzigingsplan wordt in dit kader ter visie gelegd gedurende een periode van 
zes weken. Gedurende deze periode wordt een ieder in de gelegenheid gesteld zijn zienswijzen 

kenbaar te maken tegen het plan. De eventueel ingebrachte zienswijzen worden behandeld in de 
zienswijzenota. De eventuele wijzigingen ten opzichte van het ontwerp worden hierin verwoord.  

 
Na vaststelling wordt het wijzigingsplan wederom zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze 

periode kunnen belanghebbenden tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen bij de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tevens kan er beroep worden ingesteld tegen de 
eventueel gewijzigde onderdelen. Indien geen beroep wordt ingesteld, is het plan na deze 

beroepstermijn onherroepelijk en treedt het plan in werking. 
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7. Planologische afweging 
 

Voorliggende toelichting betreft de planologische verantwoording voor de voorgenomen splitsing van 
de bestaande woonboerderij in twee wooneenheden aan de Hoog Heukelom 5 te Heukelom. 

 
De splitsing van de woonboerderij is niet rechtstreeks toegestaan volgens het vigerende 

bestemmingsplan. Middels het wijzigen van het bestemmingsplan wordt de splitsing van de 

woonboerderij mogelijk gemaakt. Middels voorliggende toelichting wordt aangetoond dat met 
onderhavig initiatief geen nadelige gevolgen ontstaan voor milieu en leefomgeving. 

  
Het initiatief is getoetst aan alle relevante beleidskaders op provinciaal en gemeentelijk niveau. Het 

beleid op provinciaal niveau vormt geen belemmering voor het initiatief. In deze is getoetst aan de 

Structuurvisie 2010 – partiële herziening 2014 en de Verordening ruimte 2014. Het gemeentelijk 
beleidskader bestaat uit de StructuurvisiePlus en het bestemminsplan ‘Buitengebied’. Toetsing aan 

deze beleidsstukken vormt eveneens geen belemmering voor het initiatief.  
  

Tevens is het initiatief getoetst aan alle relevante milieu-hygiënische en planologische aspecten. 
Hieruit is gebleken dat met onderhavig initiatief geen nadelige effecten ontstaan voor de omgeving. 

De onderzoeken naar geluid, bodem, geur en luchtkwaliteit tonen aan dat onderhavig initiatief milieu-

hygiënisch aanvaardbaar is. Door de kwalitatieve beschouwingen van natuur, archeologie, externe 
veiligheid en de waterparagraaf wordt aangetoond dat onderhavig initiatief planologisch aanvaardbaar 

is. 
  

Resumerend wordt geconcludeerd dat onderhavig initiatief een planologisch verantwoord initiatief 

betreft. Derhalve kunnen de voorgenomen ontwikkelingen op de projectlocatie aan de Hoog Heukelom 
5 te Heukelom doorgang vinden. 
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Bijlage 1. Schetsen aanzichten woning 
 


