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1 INLEIDING 

1.1 Algemeen 
 
Aanleiding 
De gemeente Oosterhout heeft besloten om de bestemmingsplannen in het 
binnenstedelijk gebied van Oosterhout en van de dorpen Dorst, Den Hout en 
Oosteind in de komende periode te actualiseren en digitaliseren. 
 
De belangrijkste reden voor actualisering/digitalisering betreft het feit dat voor 
de betreffende gebieden inmiddels een diversiteit aan, deels ‘verouderde’, 
planologische regelingen geldt in de vorm van onder meer grotere bestem-
mingsplannen, postzegelplannen, artikel 11-plannen en vrijstellingen ex artikel 
19 WRO. Nieuwe bestemmingsplannen brengen weer overzicht en uniformiteit 
en daardoor een beter werkbare (zowel voor ambtelijk apparaat als burger) en 
handhaafbare situatie. 
 
Met actualisering en digitalisering wordt bovendien bereikt dat sprake zal zijn 
van planologische regelingen die weer up-to-date zijn en waarmee wordt aan-
gesloten op het landelijk in gang gezette traject van digitale bestemmings-
plannen. 
In dat kader hebben Burgemeester en wethouders van de gemeente Ooster-
hout in oktober 2004 de eerste versie van het boek ‘Handleiding voor het ver-
vaardigen van analoge en digitale bestemmingsplannen’ vastgesteld. In 2006 
heeft een actualisering van het handboek plaatsgevonden. Inmiddels is er 
vanuit het ministerie van VROM een aanbeveling gedaan om vooruitlopende 
op de wettelijke regeling met betrekking tot de landelijke standaardisering en 
uniformering van bestemmingsplannen de lijn te volgen van DURP (Digitaal 
Uitwisselbare Ruimtelijke Plannen) en de in dat kader gemaakte bindende af-
spraken en aanbevelingen SVBP2006 (Standaard Vergelijkbare Bestem-
mingsplannen). Het Handboek in combinatie met DURP/SVBP2006 is uit-
gangspunt voor het opstellen van de nieuwe bestemmingsplannen, waaronder 
het voorliggende bestemmingsplan. 
 
Doel 
Het doel van het voorliggende bestemmingsplan is een eenduidige en uni-
forme juridische regeling opstellen voor het toegestane gebruik en de toege-
stane bebouwing binnen het plangebied. 
Ontwikkelingen waarvoor reeds vrijstelling en/of vergunning is verleend, zijn 
opgenomen in het voorliggende bestemmingsplan. In voorbereiding zijnde 
ontwikkelingen zijn vooralsnog niet opgenomen. 
 

1.2 Plangebied: ligging en omvang 
 
Het plangebied ‘Centrum Oosterhout’ is in het kort te karakteriseren als een 
typisch centrumgebied waarin het hart gevormd wordt door karakteristieke 
centrumfuncties. De randen van het plangebied worden gevormd door een 
netwerk van historische linten, met daar tussen kleine woongebieden uit di-
verse tijdsperioden, veelal voor bijzondere doelgroepen zoals senioren.  
Het plangebied wordt globaal omsloten door de Ridderstraat, Bredaseweg, 
Van Liedekerkestraat, Strijenstraat en Abdis van Thornstraat. De oppervlakte 
van het gebied bedraagt ruim 100 ha. 
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1.3 Vigerende bestemmingsplannen 
 
Voor het plangebied Centrum Oosterhout vigeren momenteel de volgende 
bestemmingsplannen: 
 

Bestemmingsplannen  Vaststelling Raad Goedkeuring G.S. Onherroepelijk 

Leijsenhoek 31-33 17-11-1998 05-03-1999 29-04-1999 

Arendsplein E.O. 24-10-1995 23-05-1996 27-03-1998 

Torenkwadrant 26-01-1993 07-07-1993 10-02-1994 

Grote Braak 25-04-1988 16-11-1988 08-05-1990 

Arendshof-Noord II 24-06-1986 23-12-1986 02-03-1987 

Hoek Bredaseweg-Nw. Bouwlingstraat 24-06-1986 04-09-1986 04-09-1986 

Kruisstraat-Noord 17-12-1985 08-07-1986 04-09-1986 

Waterloopplein-Donkerstraat 29-01-1985 05-06-1985 08-08-1985 

Hoek Bosstraat-Bakkerstraat 02-10-1984 16-01-1985 16-01-1985 

Woongeb. Rulstraat Noord 1984 26-06-1984 12-09-1984 12-09-1984 

Woongeb. Waterloopplein ETC 13-03-1984 06-06-1984 06-06-1984 

Hoek Bredaseweg-Ridderstraat 30-08-1983 07-03-1984 02-05-1984 

Rulstraat-Noord 1982 21-12-1982 06-09-1983 10-11-1983 

Waterloopplein-Donkerstraat 29-06-1982 09-08-1983 12-10-1983 

Hoek Keiweg-Ridderstraat 06-03-1979 01-04-1980 06-06-1980 

Part. Herz. West 1977-I * 31-01-1978 12-07-1978 07-09-1978 

Ridderstraat-Noord 29-11-1977 13-09-1978 23-11-1978 

Part. Herz. Schapendries E.O.1977 30-08-1977 08-02-1978 06-04-1978 

Part. Herz. Arendstraat 1971 * 31-05-1977 14-12-1977 09-02-1978 

Part. Herz. Slotjes 1962 31-05-1977 23-11-1977 27-01-1978 

Part. Herz. Schapendries E.O. * 31-08-1976 15-06-1977 07-06-1983 

Bakkerstraat E.O. 1975 26-08-1975 06-10-1976 28-01-1978 

v. Liedekerkestraat E.O. 1973 29-04-1975 07-07-1976 28-03-1978 

Schapendries E.O. 1971 30-01-1973 13-02-1974 09-03-1976 

Arendstraat E.O. II * 26-08-1969 22-04-1970 22-06-1970 

West 1963 29-09-1964 10-02-1965  

 

1.4 Leeswijzer 
 
In het voorliggende bestemmingsplan ‘Centrum Oosterhout’ wordt in hoofd-
stuk 2 een beschrijving gegeven van het plangebied. Het betreft de functio-
neel- en stedenbouwkundig-ruimtelijke analyse en waardering van het ge-
bied. In hoofdstuk 3 wordt het relevante beleid besproken. 
In hoofdstuk 4 van deze toelichting worden de planuitgangspunten aange-
haald en wordt een toelichting gegeven op de verwerking hiervan in het be-
stemmingsplan. 
In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de handhaafbaarheid. De hoofdstukken 5 
en 7 bevatten respectievelijk een uiteenzetting van de inhoud van de be-
stemmingsregeling en een toelichting op de gevolgde procedures. 
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2 BESCHRIJVING PLANGEBIED 

2.1 Functioneel-ruimtelijke analyse en waardering 

2.1.1 Bebouwd gebied 
De bebouwing in het centrumgebied is in twee gebieden op te splitsen; het 
commerciële centrum en de gebieden daaromheen. Zoals de naam al aan-
geeft bestaat het commerciële centrum voornamelijk uit detailhandel, horeca 
en kantoren. De overige gebieden die tot het bestemmingsplan ‘Centrum 
Oosterhout’ behoren, kennen eveneens een grote diversiteit aan functies, 
maar de woonfunctie heeft in deze gebieden duidelijk de overhand. 
Op de (verkeers-)knooppunten, waar vanaf de centrumring de toegangen tot 
het centrum zijn gelegen, zijn in veel gevallen grootschalige maatschappelij-
ke functies te vinden. De grootste maatschappelijke voorzieningen worden 
gevormd door de bejaarden- en verzorgingshuizen. Daarnaast vormt de 
stadstheater ‘De Bussel’ een belangrijke component van de maatschappelij-
ke voorzieningen. Ook zijn er in het plangebied een aantal basisscholen 
aanwezig en een enkel kinderdagverblijf. In het gebied zijn tenslotte drie 
kerken aanwezig en een afzonderlijk gelegen begraafplaats. 
Naast de woonfunctie die in het gehele plangebied in grote mate aanwezig 
is, zijn er ook bedrijven, kantoren en commerciële dienstverlening aanwezig. 
Met uitzondering van de bankfilialen zijn deze in nagenoeg alle gevallen ge-
koppeld aan de hoofdontsluitingswegen. 
 
Op de kaart ‘Functies bebouwd gebied’ (bijlage bij de toelichting) zijn de vol-
gende niet-woonfuncties aangegeven: 
- centrumdoeleinden; 
- detailhandelsdoeleinden; 
- maatschappelijke doeleinden; 
- horecadoeleinden; 
- kantoordoeleinden; 
- bedrijfsdoeleinden; 
- agrarische doeleinden. 

Woningbouw aan de Zandheuvel Winkelcentrum aan de Nieuwe Bouwlingstraat 
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Wonen 
De alom vertegenwoordigde woonfunctie is niet op de functiekaart aange-
duid. Binnen de wijk is een grote differentiatie aan woningtypen aanwezig.  
In het oostelijk deel van het plangebied, ten zuiden van de Leijsenhoek, be-
staat het woongebied haast louter uit historische aaneengebouwde wonin-
gen. Ten noorden van de lijn Kegelstraat-Sint Janstraat-Leijsenhoek zijn 
woongebieden te vinden die planmatig van opzet zijn. In het hart van de wijk 
bestaat de woningvoorraad voornamelijk uit appartementen al dan niet bo-
ven een voorzieningen/winkelplint. 
Het beleid van de gemeente is erop gericht de kwaliteit van het wonen te 
verbeteren door onder andere meer differentiatie in woningtypen mogelijk te 
maken en de (directe) woonomgeving aantrekkelijker te maken.  

Bedrijven/kantoren 
In het plangebied is een aantal bedrijven gevestigd. Deze zijn met name te 
vinden aan de oostzijde, gekoppeld aan de Leijsenhoek en de Abdis van 
Thornstraat (de oostelijke begrenzing van het plangebied en onderdeel van 
de centrumring). Overige bedrijven liggen in het zuidelijk deel van het plan-
gebied, op korte afstand van de Ridderstraat (eveneens onderdeel van de 
centrumring).  
Rond de Mathildastraat is een aantal kantoorvestigingen te vinden. In het 
gebied dat aangeduid is als ‘centrumdoeleinden’ is eveneens een aantal 
kantoorpanden van financiële instellingen te vinden. Kleinere, individuele 
kantoorvestigingen zijn te vinden in het zuidelijk deel van het plangebied, 
temidden van andere functies. 

Aaneengebouwde woningen aan de Van 
Reesstraat 

Geschakelde woningen aan het Blazoenhof 

Jaren 30 woningen aan de Bredaseweg Gestapelde, geïndustrialiseerde bouw aan 
de Ridderstraat 
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Horeca 
Aan de Markt is een cluster horecagelegenheden te vinden. Deze wordt 
voortgezet in de Klappeijstraat, waar horecavestigingen de volledige straat 
bezetten. Overige kenmerkende horecagelegenheden zijn twee hotels. Be-
halve de horeca die aan de Markt en de Klappeijstraat gevestigd is, is de 
ligging verspreid over het gehele plangebied. 
Zolang de aard en uitstraling van de horecavestiging past bij de in de directe 
omgeving aanwezige functies, bepaalt ook horeca de sfeer en levendigheid 
van een wijk.  
Bij de horecavestigingen (of in de directe omgeving) is momenteel voldoen-
de parkeergelegenheid aanwezig. 
 

Assurantiekantoor aan het Bouwlingplein Kantorencomplex aan de Mathildastraat 

Bedrijvigheid aan het Arendsplein Kantoren aan de Donkersstraat 

‘Horecastraat’ Klappeijstraat Horeca aan de Willemstraat 
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Detailhandel 
Alle supermarkten in het plangebied zijn in de huidige situatie in het winkel-
centrum De Arendshof en aan het Bouwlingplein gelegen. Hierdoor zijn ze 
opgenomen in het gebied dat aangemerkt is als ‘centrumdoeleinden’. Behal-
ve de supermarkten zijn er tevens niet-dagelijkse voorzieningen opgenomen 
in het gebied met de bestemming ‘Centrum’. Behalve de detailhandel in dit 
gebied is er een aantal detailhandelsvestigingen temidden van de woonfunc-
tie in het omliggende gebied te vinden. Ten noorden van het gebied met de 
bestemming ‘Centrum’ is een tweetal detailhandelsclusters te vinden; aan 
het Torenkwartier en aan de Rulstraat. 
Één van de gemeentelijke uitgangspunten is het creëren van een aantrekke-
lijk (winkel)centrum, met een bovenlokaal verzorgingsniveau.  
Hierbij kan onder andere worden gedacht aan een divers aanbod van zowel 
dagelijkse als niet-dagelijkse detailhandel. 
Nieuwvestiging van winkels is mogelijk gemaakt ter plaatse van de bestaan-
de winkels. Hiertoe is in het bestemmingsplan de bestemming ‘Centrum’ op-
genomen. Binnen deze bestemming is functieverandering zonder meer mo-
gelijk. 

Terrasjes op de Heuvel Hotel aan de Zandheuvel 

Detailhandelscomplex aan het Bouwlingplein Winkelplint van De Arendshof 

Winkels aan de Kerkstraat Winkelpassage Arendshof 
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Maatschappelijke voorzieningen 
Binnen het plangebied is een groot aantal maatschappelijke voorzieningen 
aanwezig.  
Maatschappelijke voorzieningen zijn, zoals eerder aangegeven, voorname-
lijk aan de randen, nabij de hoofdtoegangen tot het centrum gesitueerd. 
In de noordoosthoek van het plangebied is een grootschalig verzorgings-
complex voor senioren te vinden. Een dergelijk verzorgingshuis is eveneens 
gevestigd aan de Keiweg: bejaardencentrum De Doelen. 
In de zuidoosthoek zijn een kerk, een basisschool (De Zandheuvel) een kin-
derdagverblijf en het speelgoedmuseum aanwezig. In de zuidwesthoek is, 
naast basisschool De Westhoek ook een begraafplaats te vinden.  
De (voor Oosterhout) belangrijkste maatschappelijke voorzieningen zijn ech-
ter te vinden ten noorden van de Markt, aan de Torenstraat. Hier is het 
stadstheater De Bussel, een bibliotheek, basisschool De Santrijn en de Basi-
liek Sint Jan te vinden. De overige maatschappelijke voorzieningen liggen 
verspreid in het gebied. 
 

Ingang stadstheater De Bussel Bejaardenflat aan de Albert Schweitzerlaan 

Begraafplaats aan de Nieuwe Bouwlingstraat Basisschool aan de Zandheuvel 
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2.1.2 Onbebouwd gebied 
Onder het onbebouwde gebied wordt verstaan alle verkeersruimten, ver-
blijfsruimten en groene ruimten in het plangebied. Hierna zal eerst de ver-
keersruimte worden toegelicht. Vervolgens wordt de structuur van de groene 
ruimten beschreven. 

Verkeer 
Het centrum van Oosterhout wordt ontsloten door een centrumring die ge-
vormd wordt door de wegen Strijenstraat-Van Liedekerkestraat-Ridderstraat-
Abdis van Thornstraat. Vanaf deze ring zijn de tangenten van de stad Oos-
terhout te bereiken, waarmee gemakkelijk op het landelijke verkeersnetwerk 
aangesloten kan worden (zie kaartje op de vorige pagina).  
 
Belangrijke ontsluitingswegen die het centrumgebied met de omliggende 
wijken verbinden zijn: de Bredaseweg, Hoofseweg-Torenstraat, Leijsenhoek-
Veerseweg, Zandheuvel, Keiweg en de Bouwlingstraat. 
De wegen die de belangrijkste verbindingen tot het plangebied vormen zijn 
ten eerste de Leijsenhoek. Via deze weg is het (inter)regionale busstation te 
bereiken. Andere belangrijke wegen zijn de Prins Frederikstraat en de Bre-
daseweg. Deze vormen de toegang tot twee parkeergarages. De Bouwling-
straat vormt de toegangsweg tot een derde parkeergarage. Tenslotte vor-
men de Torenstraat en de Slotlaan de directe verbindingswegen van de 
ringweg naar het winkelhart van Oosterhout. De Slotlaan vormt een meer re-
creatieve dan functionele verbinding met het centrumgebied. 
De entrees tot het centrum en de hoofdwegenstructuur in het centrumgebied 
zijn duidelijk herkenbaar. De inrichting van het profiel sluit goed aan op de 
functie van de weg. De doorgaande wegen hebben een ruim profiel waar de 
belangrijkste functie de doorstroming van het verkeer is.  
Uitgangspunt van de gemeente is de (verblijfs)kwaliteit van de openbare 
ruimte te verhogen door verbetering van de inrichting, beter onderhoud en 
beheer. In de openbare ruimte dienen plekken te worden gereserveerd voor 
spel, sport en ontmoeting. Voor eventuele parkeerproblemen wordt per si-
tuatie naar een oplossing gezocht. 

 

Parkeerplein aan de Mathildastraat 
 

Regionaal busstation aan de Leijsenhoek 
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In dit bestemmingsplan is de bestemming ‘Verkeer’ opgenomen. De ge-
wenste herinrichting van de openbare ruimte kan plaatsvinden binnen deze 
bestemming. Ook spel, sport en ontmoeting kunnen plaatsvinden binnen de-
ze bestemming. Binnen de bestemming ‘Groen’ is het mogelijk fiets- en 
voetpaden aan te leggen.  

Openbaar groen/speelplekken 
Het centrumgebied van Oosterhout bevat twee grote groenvoorzieningen, 
één in het noorden en één (verreweg de grootste) in het zuiden van het 
plangebied. Overige gebieden die bestemd zijn als groengebied, behoren tot 
het woongebied waarin de groenstructuur ligt. Vaak zijn deze kleine groen-
gebiedjes ingericht met speelvoorzieningen voor kleine(re) kinderen. 
Vooral de laatste van de eerder genoemde grote groenvoorzieningen vervult 
een functie voor een veel groter publiek. Het groengebied rond de Slotlaan 
fungeert dan ook veel meer als wandelpark. De monumentale bomen en 
kunstwerken die in het parkgebied te vinden zijn, trekken de belangstelling 
van een veel groter publiek. 
 

VerkeersregeIinstallatie op de Bredaseweg 
 

Parkeergarage ‘De Arendshof’ 
 

Uitloper voetgangersgebied van de Markt Kruising op de centrumring  
 

Parkgebied aan de Slotlaan 
 

Speelterrein in het ‘Recreatiepark’ 
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Gestreefd dient te worden naar een hoge natuurwaarde van het groen. Bij 
de aanleg en beheer dient hier rekening mee te worden gehouden. 
In dit bestemmingsplan is de bestemming ‘Verkeer’ opgenomen. De ge-
wenste groene inrichting van de openbare ruimte kan plaatsvinden binnen 
deze bestemming. De bestaande grotere groenelementen zijn positief en 
beschermend bestemd. Naast openbare groenvoorzieningen en water zijn 
binnen deze bestemming ‘Groen’ uitsluitend speelvoorzieningen en fiets- en 
voetpaden mogelijk. 
 

2.2 Stedenbouwkundig-ruimtelijke analyse en waarder ing 

2.2.1 Structuur van de wijk 
Het centrum van Oosterhout kan gekarakteriseerd worden als historisch 
stadshart van waaruit een fijnmazig netwerk van historische linten het gebied 
doorkruist. Het gebied wordt omsloten door een centrumring waarop de ver-
schillende tangenten van de stad op uitkomen. In het gebied binnen deze 
centrumring is slechts één route aanwezig met een stroomfunctie. Overige 
wegen hebben voornamelijk het karakter (en het profiel) van woonstraten en 
verzorgen het bestemmingsverkeer. Er is een grote differentiatie in de be-
bouwing. Dit is inherent aan het historische karakter van het gebied. Met 
name de nieuwe invullingen hebben een modern, stedelijk karakter. Deze 
bebouwing komt overwegend voor in grote dichtheden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2.2 Bebouwing 
Het gehele gebied binnen de centrumring bestaat in hoofdzaak uit aaneen-
gebouwde en gestapelde bebouwing. De bebouwingsdichtheid in dit gebied 
is hoog. Het hart van het centrum van Oosterhout bestaat uit het win-
kel/voorzieningencentrum van De Arendshof. Dit hart bestaat voor een groot 
deel uit overdekte winkelpassages.  
Het grootste oppervlak van het centrum bestaat uit de historische 
(woon)linten. Temidden van deze lintstructuren hebben op een aantal plaat-
sen ontwikkelingen plaatsgevonden, voornamelijk aan de noordzijde van het 
centrum. Aan de zuidzijde van het centrum is een klein nieuw (jaren 60/70 
van de vorige eeuw) woongebied ontstaan tussen de kerk in het zuidoosten 
en het grote parkgebied aan de Slotlaan in het zuiden. De overige inbreidin-
gen liggen in het noorden en zijn ontstaan rond de jaren 80 van de vorige 
eeuw.  

Thematische  
inbreiding  
(woongebied) 

Na-oorlogse aaneengeslo-
ten woningen 

Historische bebouwings-
linten 

Functioneel centrumgebied 

Één van de twee grote, 
overdekte parkeergarages 

Maatschappelijke, niet-
woonfunctie 

Park 

 
Niet-woonfunctie 
 

Kerk 
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Deze gebieden zijn duidelijk te herkennen aan hun rationele opzet en ruime 
profielen. De laatste ontwikkelingen die in het centrumgebied hebben 
plaatsgevonden liggen voornamelijk in de appartementen/kantorensfeer. 
Het oudste gedeelte wordt zoals eerder genoemd, gevormd door de linten 
en het historisch centrumgebied rond de Markt (aan de voet van de Basi-
liek). In dit gebied is een mix van woningen, voorzieningen en horecagele-
genheden ontstaan dat een grote publieksaantrekkende werking heeft. De 
levendigheid en het historische karakter van dit gebied maken het tot een 
aangename verblijfslocatie.  
 

2.2.3 Verkeers- en verblijfsruimte 
 
Verkeersruimte 
Het centrumgebied ligt temidden van een centrumring van wegen, die te-
vens de grenzen van het plangebied vormen. De centrumring wordt gevormd 
door de Strijenstraat-Van Liedekerkestraat-Ridderstraat-Abdis van Thorn-
straat.  
Naast deze centrumring is één route aan te merken als de hoofdverbinding; 
de Leijsenhoek-Mathildastraat-Keiweg. Deze route vormt de verbinding van 
het busstation aan de Leijsenhoek met de centrumring (van oost naar zuid: 
de Abdis van Thornstraat – Ridderstraat). Over deze route loopt dan ook te-
vens de busverbinding. 
Overige wegen binnen het plangebied hebben hoofdzakelijk het karakter van 
een woonstraat. Sommigen vormen echter de verbinding met de aan de 
rand van het winkelhart gelegen parkeervoorzieningen (onder andere 2 par-
keergarages) of vormen de verbinding met belangrijke (publieksaantrekken-
de /maatschappelijke) functies. 
 
De verbinding met de parkeergarages wordt gevormd door de Prins Frede-
rikstraat (De Arendshof) en de Bredaseweg (Bouwlingplein). 
Overige, niet overdekte parkeerterreinen zijn te bereiken via de volgende 
wegen; 
- Torenstraat; 
- Donkerstraat; 
- Past. Bresserstraat; 
- Slotlaan; 
- Willemstraat/Kegelstraat. 
 
De Torenstraat vervult tevens een belangrijke functie als verbinding met het 
aan deze weg gelegen Stadstheater ‘De Bussel’. In ditzelfde complex zijn 
tevens een bibliotheek en een aantal winkelpanden aanwezig. 
In het plangebied zijn twee musea te vinden: het Speelgoedmuseum (te be-
reiken via de Sint Vincentiusstraat) en het Bakkerijmuseum (via de Keiweg-
Mathildastraat). 
Grootschalige maatschappelijke voorzieningen (bejaardencentrum ‘Ooster-
heem’ en ‘De Doelen’ ) zijn op een gunstige locatie, direct aan de centrum-
ring te vinden. Hierdoor is de ontsluiting zeer goed te noemen. Naast een 
goede ontsluiting met de auto, worden deze bejaardencentra ook uitstekend 
ontsloten door de aanwezige busverbindingen. 
Doordat in het centrumgebied een (regionaal) busstation te vinden is, kan 
gesteld worden dat de ontsluiting met het openbaar vervoer zeer goed is. 
Behalve de Interliner (verbinding met Breda, Gorinchem en Utrecht) stoppen 
hier naast regionale buslijnen, ook stads- en buurtbussen. 
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Langzaamverkeer 

Ten behoeve van het langzaamverkeer zijn er, met uitzondering van de 
fietspaden langs de hoofdwegen in het plangebied (zoals de centrumring) 
geen aparte verkeerswegen aangelegd.  
Een deel van het centrum is autoluw en een kleiner deel is zelfs aangewe-
zen als voetgangersgebied.  
Hoewel er haast geen speciale routes voor het langzaak verkeer zijn te vin-
den in het centrum, zijn er wel voorzieningen te vinden, zoals de fietspar-
keerkelder op de Markt (zie foto). 

Verblijfsruimten 

In het centrumgebied zijn de belangrijkste, stedelijke verblijfsruimte het win-
kelhart, het gebied rond de Markt en het plein De Heuvel. Een andere be-
langrijke verblijfsfunctie wordt gevormd door het grote parkgebied aan 
weerszijden van de Slotlaan. Dit verblijfspark is een aantrekkelijk wandel-, 
educatie- en evenementengebied. De overige verblijfsruimten zijn in veel 
gevallen minder duidelijk als zodanig ingericht of ontworpen. 
De (verblijfs)kwaliteit van de openbare ruimte, onder andere rond het winkel-
centrum, dient te worden bewaakt en waar mogelijk verhoogd door verbete-
ring van de inrichting, beter onderhoud en beheer. 
Verbetering van de inrichting van de openbaar ruimte is mogelijk binnen de 
hieraan toegekende bestemming ‘Verkeer’. 

2.2.4 Openbaar groen/speelplekken 
Zoals in veel centrumgebieden het geval is, zijn ook in het centrum van Oos-
terhout weinig openbare groenvoorzieningen aanwezig. Mede door dit gege-
ven is het grote park aan de zuidrand van het gebied ontzettend waardevol.  
In de nieuwe woonbuurt aan de noordzijde van het centrum zijn (zie para-
graaf 2.2.2), door de ruime stedenbouwkundige opzet, nog enkele groen in-
gerichte speelplekken te vinden. De grootste van deze speelplekken wordt 
gevormd door het ‘recreatiepark’ dat de scheiding vormt tussen het (senio-
ren)woongebied ten oosten van de Donkerstraat en de hovenstructuur ten 
zuiden van de Strijenstraat, achter cultureel centrum ‘De Bussel’. 
De bestaande groenelementen zijn positief en beschermend bestemd.  
Binnen de bestemming ‘Verkeer’ is een groene inrichting van de openbare 
ruimte mogelijk. De kwaliteit van het groen kan niet worden geregeld in een 
bestemmingsplan.  
 
 

Overdekt voetgangersgebied De Arendshof Fietsparkeerplaats op de Markt 
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2.3 Stedenbouwkundige en (cultuur)historische waard en 

2.3.1 Monumenten 
In het plangebied komt een groot aantal monumentale gebouwen en bouw-
werken voor. Alle monumenten zijn op de plankaart aangegeven. 

2.3.2 Cultuurhistorische waarden 
Op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) van de provincie 
Noord-Brabant zijn de cultuurhistorische verwachtingswaarden in en rond 
Oosterhout aangegeven. Het gebied is op deze cultuurhistorische waarden-
kaart niet gekarteerd. Binnen het plangebied zijn enkele (rijks)monumenten 
en een groot aantal beeldbepalende panden te vinden. Het gebied rond de 
Heuvel en het parkgebied is aangewezen als rijksbeschermd stads- en 
dorpsgezicht. Het wordt gevormd door het na circa 1800 tot ontwikkeling ge-
komen baandorp met door wegverbreding gevormd, oost-westgericht markt-
plein (Heuvel). Ten zuiden daarvan een reeks omgrachte kleine kastelen 
(Ridderstraat), van de Heuvel gescheiden door een parkachtige aanleg met 
voormalige oprijlanen (Slotlaan, Kastanjedreef).  

Winkelstraat in het centrum (stedelijke verblijfsruimte) Park aan de Slotlaan (landelijke verblijfsruimte) 

Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) Provincie Noord-Brabant 
 

Historisch waardevol groen met 
monumentale bomen 

Contour rijksbeschermd stads- en 
dorpsgezicht 

Cultuurhistorisch waardevol 
groengebied 

Historische stedenbouw 
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Aan de met kasseien bestrate en met linden beplante Heuvel meerlaagse 
herenhuizen (circa 1650-1900, vaak met oudere kern) en het voormalig ge-
meentehuis (circa 1750). Aansluitend het Slotpark in Engelse landschapstijl, 
aan de zuidzijde begrensd door de Ridderstraat met daaraan gelegen de 
kleine kastelen (de 'Slotjes'): Huis Buitenzorg, voorheen Huize Borsselen), 
Huis Braeckesteyn (circa 1800), Huis Limburg (1460, 1798,1940) en Huis 
Beveren (circa 1740, met oudere kern). 

 
Verder is het parkgebied rond de Slotlaan in het zuiden van het gebied aan-
gewezen als historisch groengebied. De bomencluster in de tuin van de 
Vredeskerk/Protestantsekerk aan de Nieuwstraat is aangemerkt als histo-
risch waardevol groen met monumentale bomen. Hetzelfde geldt voor de 
bomen op de hoek Leijsenhoek 34/Mathildastraat, het parkje aan de Bouw-
lingstraat en het plantsoen aan de Schapendries. 
Onderstaand kaartbeeld geeft een impressie van de ligging van de histori-
sche pleinen en bomenclusters. De foto’s vormen slechts een selectie uit het 
grote aantal rijksmonumenten in het centrum van Oosterhout. 
 
Voor de monumentale bomen voorziet het voorliggende bestemmingsplan in 
een dubbelbestemming ter bescherming en behoud van de betreffende bo-
men. 
 

De bebouwing en de groenstructuur rond het plein Heuvel maken onderdeel uit van het Rijks-
beschermde stads- en dorpsgezicht 

Historisch plein 

Historisch bomencluster 
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Binnen het centrum van Oosterhout bevinden zich nog vele cultuurhistori-
sche waarden. Een aantal daarvan kent al een beschermingsstatus, onder 
andere als rijksmonument en gemeentelijk monument en beschermd stads- 
en dorpsgezicht. Maar daarnaast zijn vele waarden aanwezig als herstelde 
winkelpuien, resterende oude gevels en diverse oude ornamenten, die bin-
nen dit bestemmingsplan niet apart kunnen worden opgenomen. 
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3 BELEID 

3.1  Bovengemeentelijk beleid 
 
In deze paragraaf wordt ingegaan op bovengemeentelijk ruimtelijk beleid. 
Het betreft provinciaal en regionaal beleid dat dient door te werken in dit be-
stemmingsplan. Aangezien het bestemmingsplan een sterk conserverend 
karakter heeft en geen ontwikkelingen kent, is in onderstaande paragrafen 
volstaan met een korte samenvatting van het beleid. De volgende ruimtelijke 
beleidsplannen staan in hiërarchie boven het gemeentelijk beleid:  
- Nota Ruimte (Ministerie van VROM), 2005; 
- Streekplan ‘Brabant in balans’ (Provincie Noord-Brabant), 2002; 
- Uitwerkingsplan Stedelijke regio Breda-Tilburg, 2004. 

3.1.1 Nota Ruimte (Ministerie van VROM) 
In de Nota Ruimte, die op 17 mei 2005 door de Tweede Kamer is goedge-
keurd, heeft het Ministerie van VROM de uitgangspunten voor de ruimtelijke 
ontwikkeling van Nederland tot 2020 vastgelegd. De nota heeft vier algeme-
ne doelen: versterken van de economie, krachtige steden en een vitaal plat-
teland, waarborging van waardevolle groengebieden en veiligheid. 
 
Op het gebied van verstedelijking zet de Nota Ruimte in op een voortzetting 
van het bundelingsprincipe. Bundeling draagt bij aan economische schaal-
voordelen, benutting van (overheids)investeringen in voorzieningen (zoals 
die in infrastructuur), versterkt het draagvlak voor diverse stedelijke voorzie-
ningen en beperkt de druk op het landelijke gebied.  
Bundeling van verstedelijking en economische activiteit betekent dat nieuwe 
bebouwing voor deze functies grotendeels geconcentreerd wordt gelokali-
seerd. Dat wil zeggen zo veel mogelijk in het bestaand bebouwd gebied, 
aansluitend op de bestaande bebouwing. De Nota Ruimte streeft daarmee 
naar een optimale benutting van het bebouwd gebied. Intensief ruimtege-
bruik middels hoogbouw en ondergronds bouwen speelt daarbij een rol.  
Revitalisering, herstructurering en transformatie is cruciaal om deze ruimte-
lijke doelen van de Nota Ruimte te kunnen bereiken. Dat geldt eveneens 
voor een zorgvuldig beheer van het bestaand stedelijk gebied. Met het op-
stellen van een bestemmingsplan voor het centrumgebied zorgt de gemeen-
te voor een actueel juridisch kader voor het behoud van centrumfuncties en 
de ruimtelijke kwaliteit van het centrum.  
 
De Nota Ruimte gaat in haar sturingsfilosofie uit van een vergaande mate 
van beleidsdecentralisatie. Dat wil zeggen dat het provinciaal beleidskader 
de komende jaren steeds meer richtinggevend zal zijn. 

3.1.2 Streekplan ‘Brabant in balans’ (Provincie Noo rd-Brabant) 
Het meest actuele provinciale beleidskader aangaande de ruimtelijke orde-
ning betreft het Streekplan Noord-Brabant 2002 ‘Brabant in Balans’. Deze 
nota is op 22 februari 2002 door Provinciale Staten vastgesteld. 
 
Visie 
In het visiegedeelte wordt op de eerste plaats meer aandacht gevraagd voor 
de onderste lagen. Voor Oosterhout is daarbij het volgende relevant. 
Voor de laag ‘water en bodem’ is de nabijheid van de Mark en de overige 
watergangen van belang.  
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Voor de laag ‘natuur, landschap en cultuurhistorie’ is het behoud en de ont-
wikkeling van de Vrachelse Heide, maar ook het behouden en zichtbaar ma-
ken van cultuurhistorische kwaliteiten van belang. Voor de laag ‘infrastruc-
tuur’ is het van belang optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden 
daarvan en voorts ontwikkelingen op het vlak van wonen, werken en voor-
zieningen daarmee te verknopen.  
De visie vraagt vervolgens aandacht voor ‘zuinig ruimtegebruik’. Daarbij 
moet gedacht worden aan enerzijds het benutten van kansen voor inbreiding 
en herstructurering en aan de andere kant aan intensivering van het ruimte-
gebruik door compact bouwen en meervoudig ruimtegebruik. 
Een derde punt vanuit de visie is de concentratie van verstedelijking. In de 
stedelijke regio’s moet worden gezorgd voor aantrekkelijke, in verschillende 
dichtheden vormgegeven, woon-, werk- en leefmilieus. 
 
Beleidslijnen 
Deze zijn verder uitgewerkt in beleidslijnen, waarvan de voor Oosterhout 
meest relevante hier worden genoemd. 
Op het vlak van de infrastructuur gaat het om drie punten: 
- infrastructuurknooppunten als voorstadshaltes zijn bij voorkeur geschikt 

voor de vestiging van ruimte-, arbeids- en bezoekersintensieve kantoor-
activiteiten, bedrijven en voorzieningen; 

- aandacht voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer en  
- aandacht voor goede fietsvoorzieningen. 
Bij ‘zuinig ruimtegebruik’ gaat het dus om inbreiden en herstructureren en 
om intensivering van het ruimtegebruik bijvoorbeeld door wonen, werken en 
zorg onder één dak te brengen. 
 
Er zijn voor het uitwerkingsplan algemene en regiospecifieke uitwerkingsre-
gels opgenomen. Met name de algemene uitwerkingsregels met betrekking 
tot het programma en de ruimtelijke vormgeving van de stedelijke regio’s 
kunnen ook van belang zijn voor het onderhavige plan. 
Met betrekking tot het programma gaat het om de volgende regels: 
� Ingaan op kwantitatieve, maar vooral ook op kwalitatieve aspecten van 

de ruimtebehoefte voor wonen en werken. Aandacht moet worden be-
steed aan de (verwachte) ontwikkelingen in gewenste woon- en werkmili-
eus. Zowel op het vlak van wonen als op het vlak van werken moet de 
herstructureringsopgave inzichtelijk worden gemaakt. 

� Uitdrukkelijk nagaan waar door de gemeenten geplande uitbreidingsruim-
te kan worden beperkt, door opvang van de ruimtevraag voor wonen en 
werken door middel van inbreiding, herstructurering of intensivering. 

� Nagaan welke mogelijkheden er zijn om het ruimtegebruik te intensive-
ren. Ook dient voor deze restcapaciteiten aandacht te worden besteed 
aan vormgevingsaspecten als architectuur, beeldkwaliteit en landschap-
pelijke inpassing en aan de concrete invulling van de plannen qua woon- 
en werkmilieus, met name ook in relatie tot de bestaande voorraad en de 
(kwalitatieve) ontwikkelingen op dit vlak. 

 
Met betrekking tot de ruimtelijke vormgeving moet expliciet aandacht worden 
besteed aan: 
- de mogelijkheden om via inbreiden, herstructureren en intensiveren 

nieuw ruimtebeslag te beperken. Hierbij worden ook de mogelijkheden tot 
functieverandering van kloosters, zorginstellingen, internaten, kerkge-
bouwen en dergelijke bekeken; 

- het verder ontwikkelen van stedelijke groenstructuren, met name ook in 
relatie tot de mogelijkheden voor recreatie; 

- de mogelijkheden ruimtelijke ontwikkelingen aan de (nieuwe) infrastruc-
tuur te verknopen en het ruimtegebruik rond knooppunten te intensiveren;  
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- de wijze waarop stedenbouwkundig waardevolle structuurkenmerken 
kunnen worden versterkt; 

- de ruimtelijke aspecten van de inrichting van een systeem van hoog-
waardig openbaar vervoer en de stimulering van het fietsgebruik; 

- het versterken van de centrumfunctie van de stedelijke centra voor voor-
zieningen. 

 
Ook een aantal sociale aspecten van concentratie van verstedelijking is mo-
gelijk voor Oosterhout van belang. 
- Wijkservicecentra voor ouderen, met een combinatie van zorg en ont-

moeting, dragen bij aan het zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de ver-
trouwde omgeving, evenals woon-zorg-projecten en levensloopbestendi-
ge woningen. 

- Onderwijsvoorzieningen kunnen een grotere rol in de buurt spelen, bij-
voorbeeld via brede-school-projecten, waar onderwijs, kinderopvang en 
vrijetijdsvoorzieningen op één locatie worden gecombineerd, mogelijk 
ook met buurthuis-, sport- en zorgfuncties. 

3.1.3 Uitwerkingsplan Breda-Tilburg 2004 
In het door Provinciale Staten vastgestelde streekplan Noord-Brabant is de 
toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de gehele provincie in hoofdlijnen 
weergegeven. Volgens dit streekplan dient de verstedelijking (de toekomsti-
ge extra behoefte aan met name woningen en bedrijfsterreinen) vooral 
plaats te vinden in de stedelijke regio’s. Een van die in het plan aangewezen 
stedelijke regio’s betreft de regio Breda-Tilburg, waartoe ook het grondge-
bied van de gemeente Oosterhout behoort.  
Voor de stedelijke regio is een zogenaamd uitwerkingplan vastgesteld. 
Daaruit kan worden afgeleid welke verstedelijkingsopgave tot 2015 (met een 
doorkijk naar 2020) binnen de gemeente Oosterhout een plaats zou moeten 
kunnen krijgen. De gemeente is in principe verplicht om hetgeen in het uit-
werkingsplan is omschreven, in bestemmingsplannen vast te leggen en ver-
volgens tot realisering te brengen. 
 
Het plangebied heeft in het uitwerkingsplan de aanduiding ‘centrumontwik-
keling’ gekregen. In dit type gebieden wordt versterking en ontwikkeling van 
centrumfuncties nagestreefd. Hier liggen kansen voor centrumondersteu-
nende functies, stedelijk wonen en dergelijke. Vitale centrumgebieden zijn 
van grote betekenis omdat deze het hart vormen van de steden en dorpen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitsnede plankaart Uitwerkingsplan Breda-Tilburg 
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3.2 Gemeentelijk beleid 

3.2.1 Structuurvisie Centrum Oosterhout 
De Structuurvisie centrum van de gemeente Oosterhout is op 26 maart 1991 
door de Raad vastgesteld. Het document geeft het ruimtelijk en functioneel 
kader voor de ontwikkeling van het centrumgebied. 
De Structuurvisie Centrum Oosterhout is in opdracht van het College van 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oosterhout opgesteld door 
BRO Adviseurs. Het advies dat het bureau desgevraagd, voor de ontwikke-
ling van het centrum, heeft opgesteld luidt als volgt:  
- ’t Hart van het winkelgebeuren vormt het uitgangspunt voor de toekom-

stige ontwikkeling; 
- het centrumgebied blijft compact van opbouw; 
- bereikbaarheidsstructuur sluit aan bij het ontwikkelingsmodel; 
- het sluit ook goed aan op de bestaande sterke kanten van het centrum-

gebied; 
- ruimtelijke problematiek Arendshof wordt aangepakt; de Hema wordt 

meer betrokken bij het winkelgebied; 
- ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het Arendsplein kan de 

presentatie van het kernwinkelgebied verbeterd worden; 
- de ontwikkeling van de Kerkstraat is afhankelijk van de ontwikkeling van 

de Markt; 
- het Torenkwadrant wordt ontwikkeld als centrumwonen met eventueel 

culturele voorzieningen; 
- de positie van de Keiweg wordt versterkt door een beperkte uitbreiding 

van de Albert Heijn. 
 
Concluderend wordt gesteld dat met de bovengenoemde punten een goed 
perspectief geboden wordt voor een evenwichtige en samenhangende de-
tailhandelsontwikkeling in het centrum van Oosterhout. 

3.2.2 Stadsvisie Oosterhout 
De StadsvisiePlus geldt als leidraad voor de ontwikkeling van Oosterhout in 
de periode 2000-2015. Enerzijds zal de StadsvisiePlus gebruikt worden ter 
toetsing van externe en autonome ontwikkelingen, waarbij de vraag centraal 
staat of en hoe die ontwikkelingen in het beeld van de StadsvisiePlus pas-
sen. Anderzijds zal voor die elementen uit de StadsvisiePlus waarvoor het 
gemeentebestuur eindverantwoordelijk is, een uitvoeringsprogramma wor-
den opgesteld. Daarin zijn de voornemens uit de stadsvisie in tijdvolgorde 
gezet. Die tijdvolgorde zal afhankelijk zijn van bestuurlijke prioriteit, ambtelij-
ke capaciteit en financiële mogelijkheden. Het uitvoeringsprogramma zal 
vervolgens ieder jaar onderdeel zijn van de politieke afweging in het kader 
van de Voorjaarsnota. Op basis van het uitvoeringsprogramma zullen ieder 
jaar activiteiten worden gepland. De stadsvisie is mede tot stand gekomen 
op basis van reeds bestaande visies binnen de gemeente. Ten opzichte van 
deze en toekomstige visies is de stadsvisie leidend. Het document heeft 
echter geen juridische status op het gebied van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening (zoals bijvoorbeeld bij Structuurplannen wél het geval is). 
De Oosterhoutse gemeenteraad heeft de stadsvisie in haar vergadering van 
30 januari 2001 vastgesteld. 
De StadsvisiePlus geeft de visie op de gewenste ruimtelijke, economische 
en sociale ontwikkelingen van Oosterhout tot 2015. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de huidige en toekomstige potenties en bedreigingen 
binnen de gemeente Oosterhout en de regio. 
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Conclusie 
Alle nieuwe ontwikkelingen dienen te worden getoetst aan de stadsvisie. 
De kernopgaven die voor Oosterhout in de stadsvisie zijn geformuleerd om-
vatten zowel strategieën als locatiegerichte opgaven. De ontwikkeling van 
drie beter herkenbare landschapstypen, zowel in het stedelijk als in het bui-
tengebied is een belangrijke strategie.  
Het belangrijkste uitgangspunt voor de ontwikkeling van Oosterhout is de 
herstructurering van bestaand stedelijk gebied. 

3.2.3 Volkshuisvesting 
Woonvisie (Visie op het wonen in Oosterhout en de k erkdorpen 2004-
2008) 
Het Ministerie heeft in de Nota Wonen voor de komende jaren drie principes 
centraal staan, te weten: 
- het vergroten van de keuzevrijheid van de burger; 
- aandacht voor algemeen maatschappelijke waarden; 
- een betrokken overheid met een beheerste marktwerking. 
De gemeente onderschrijft de denkrichting van deze principes. Overheid en 
markt werken, vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, samen bij de totstand-
koming en uitvoering van beleid. De overheid is niet alléén verantwoordelijk 
voor een goed woonklimaat. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Het gemeentelijk beleid is er op gericht om daar waar nodig de werking van 
de lokale woningmarkt in zijn algemeenheid of voor bijzondere doelgroepen 
of situaties te verbeteren en/of te sturen, zonder rigide op te treden. 
De belangrijkste gemeentelijke uitgangspunten voor deze Woonvisie zijn: 
- een compacte, heldere visie op het wonen en de woonbehoefte; 
- verstrekken van inzicht in de taakverdeling van betrokken partijen; 
- vaststellen van de hoofddoelstellingen en actiepunten voor de komende 

vijf jaren. 
De Woonvisie is feitelijk een verdere uitwerking van de StadsvisiePlus op het 
specifieke deelgebied van het wonen. De visie is een richtinggevend raam-
werk, waarvan de richting door partijen wordt onderschreven en daarom ook 
leidend zal zijn voor het handelen van partijen. Het is bedoeld als ontwikke-
lings- en toetsingskader voor concrete voorstellen en uitwerkingen op het 
deelgebied wonen. Binnen dit raamwerk hebben partijen de ruimte om met 
elkaar de verfijning van het woonbeleid verder vorm te geven op basis van 
concrete situaties. Het raamwerk biedt dan ook een ‘vrijheid van handelen in 
gezamenlijke gebondenheid’. De visie wordt voorzien van een actieplan, 
waarbij jaarlijks een monitoring en evaluatie van de stand van zaken plaats-
vindt. 
De Woonvisie is tevens een schakel tussen de globale stadsvisie (algemene 
ontwikkelingsrichting voor een periode van zo’n 15 jaren) en de echt concre-
te wijk- en buurtvisies met concrete maatregelen op wijk- of buurtniveau die 
de inwoners het meest direct aangaan en raken. De Woonvisie geeft een 
beeld en beleid weer voor een periode van 5 jaren met aandacht voor ont-
wikkelingen na deze periode. 
 
Conclusies 
De visie op het wonen in Oosterhout en de kerkdorpen formuleert een aantal 
beleidsitems waarop de gemeente zich in de periode tot en met 2007 op wil 
richten. 
 
In 2005 is de Perspectiefnota 2006 verschenen. Hierin worden de verschil-
lende beleidsuitgangspunten nogmaals tegen het licht gehouden. Op een 
aantal punten is het beleid van de gemeente Oosterhout gewijzigd. In de 
onderstaande tekst zijn deze wijzigingen meegenomen en verwoord. 
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Woningbouwprogramma 
Het ruimtelijke ordeningstraject en de afspraken in de stedelijke regio Breda-
Tilburg zijn leidend voor wat betreft de totale aantallen toe te voegen wonin-
gen en de locaties voor de periode tot 2020. Naast het feit dat het accent 
momenteel voornamelijk ligt op inbreidingslocaties en herstructureringsop-
gaven, zal ook worden gekeken naar uitbreidingslocaties. Deze verschuiving 
heeft vooral te maken met het feit dat meer gezocht wordt naar woningen 
voor jonge gezinnen. Woningen voor deze doelgroep zijn moeilijk te realise-
ren op inbreidingslocaties. In het coalitieakkoord tot 2010 wordt een aantal 
concrete locaties genoemd waar woningbouw plaats gaat vinden. Voor ont-
wikkelingen binnen het plangebied zullen separate procedures worden ge-
volgd. 
 
Doelgroepen 
De gemeente streeft naar gedifferentieerd samengestelde woonwijken voor 
wat betreft de bevolkingssamenstelling. Voor de periode van 2003 – 2007 
moet bij de ontwikkeling van woningbouwplannen extra aandacht zijn voor 
de huisvesting van bijzondere doelgroepen. 
Oosterhout heeft te maken met een sterke vergrijzing en ontgroening van 
zijn bevolking. Eén van de belangrijkste doelgroepen voor de gemeente zijn 
de jonge gezinnen. Om deze aan de stad te binden dienen meer grondge-
bonden woningen in een groen woonmilieu te worden gerealiseerd. Daar-
naast dient rekening te worden gehouden met het groeiende aantal ouderen. 
Bij deze laatste groep is het belangrijk een onderscheid te zien tussen oude-
ren die zorgbehoevend zijn en zelfredzame ouderen.  
 
Betaalbaarheid 
De gemeente richt haar activiteiten rondom betaalbaarheid vooral op de al-
gemene zorg voor een jaarlijkse toevoeging van woningen in diverse typen 
en prijsklassen. Hierbij ligt de nadruk op betaalbaar bouwen voor zowel ou-
deren als starters. Om een redelijke verhouding tussen kwaliteit en prijs te 
waarborgen eist de gemeente bij ieder plan een kosten-kwaliteitstoets, 
waarvan de uitkomsten worden getoetst aan het woonbeleid. 
 
Koppeling vraag en aanbod 
Uit marktonderzoeken is gebleken dat er een noodzaak is tot het bouwen 
van een gedifferentieerd aanbod aan woningen. De ontwikkelaars zullen 
meer consument gericht moeten bouwen. 
 
Woonruimteverdeling en sturing 
De Huisvestingswet gaat uit van de vrijheid van vestiging van woningzoe-
kenden. De gemeente respecteert dit uitgangspunt en zal beperkingen van 
dit uitgangspunt bij de verkoop of verhuur van woningen tegengaan. De rol 
van de gemeente bij de verdeling van woonruimte is beperkt tot de toetsing 
aan het lokale beleid. 

Masterplan Ouderen 
Het Masterplan Ouderen schetst het gemeentelijk ouderenbeleid voor de 
middellange termijn. Het geeft de gemeentelijke beleidscontouren aan op 
het terrein van wonen, welzijn, inkomen, participatie, zorg, veiligheid, enz. 
voor ouderen. Het masterplan is een facetnota waarin wordt aangegeven op 
welke wijze de gemeente het integraal ouderenbeleid in de komende jaren 
gestalte zal geven.  
Sinds de vorige gemeentelijke nota over het gemeentelijk ouderenbeleid (in 
1993) is een en ander veranderd.  
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Duidelijk is geworden dat het tempo van de vergrijzing in Oosterhout de ko-
mende jaren verder toeneemt: de verwachting is dat in 2020 ongeveer een-
derde van de Oosterhoutse bevolking (34%) ouder dan 55 jaar zal zijn. De 
voortschrijdende vergrijzing moet niet uitsluitend of vooral worden gezien als 
een bedreiging voor de toekomst. Het beeld van de ouderen is de afgelopen 
jaren geleidelijk omgebogen van dat van de hulp- en zorgbehoevende en 
van anderen afhankelijke persoon naar een vitale, zelfbewuste en zelfstan-
dige oudere die de regie over het eigen leven zo mogelijk tot het einde toe in 
eigen handen houdt. 
 
Conclusie 
In de beschikbare woningen voor ouderen en het geschikt maken van wo-
ningen voor ouderen, dient de gemeente rekening te houden met de aan-
houdende vergrijzing van de bevolking. Ingezet wordt op het zo lang moge-
lijk zelfstandig wonen van de ouderen. 

3.2.4 Verkeer 
Verkeersveiligheid 
Het verkeersveiligheidsbeleid van de rijksoverheid en de provincie Noord-
Brabant is in belangrijke mate richtinggevend voor het in Oosterhout te voe-
ren beleid. De coördinatie en financiering van het verkeersveiligheidsbeleid 
is gedecentraliseerd naar de provincies.  
Daarnaast is er voor de gemeenten veel beleidsvrijheid in het samenstellen 
van verkeersveiligheidsbeleid op basis van de lokale situatie. De grote lijnen 
van het huidige Nationale Verkeers- en Vervoersbeleid beleid zijn uiteenge-
zet in het NVVP. De grote lijnen van het Provinciale Verkeers- en Vervoers-
beleid in het PVVP. Duurzaam Veilig is daarbij het belangrijkste integrale 
verkeersveiligheidsprincipe. 
 
Een integraal verkeersveiligheidsbeleid dient aan te sluiten bij het bestaande 
beleid (en stand van zaken) op het gebied van verkeer en vervoer alsmede 
dat binnen andere sectoren. Verkeersveiligheid heeft immers een relatie met 
veel andere beleidsvelden buiten het verkeer en vervoer. De gemeente Oos-
terhout heeft op deze beleidsvelden reeds beleid ontwikkeld dat momenteel 
wordt uitgevoerd. Teneinde te komen tot een integraal veiligheidsbeleid zijn 
de kern- en aangrijpingspunten van het relevante beleid in het verkeersvei-
ligheidsplan opgenomen.  
 
Verkeersbeleid 
Het verkeersbeleid van de gemeente Oosterhout is verwoord in de nota Her-
ijking hoofdwegenstructuur;verkeersruimten en verblijfsgebieden. Deze nota 
is opgebouwd uit de volgende delen: 
- analysenota;  
- inspraaknota;  
- beleidsnota. 
In de analysenota zijn alle analyses opgenomen die ten behoeve van deze 
studie zijn gemaakt. Het betreft met name de afweging van talrijke varianten 
op diverse criteria op basis waarvan de beleidsnota, tot stand is gekomen.  
Uit de inspraakreacties, die zijn samengebracht in de inspraaknota, is een 
aantal zaken naar voren gekomen dat in de beleidsnota is verwerkt. 
Op basis van een probleemanalyse en een visie op een duurzaam veilige 
wegenstructuur is een gewenste structuur voor Oosterhout ontwikkeld die 
gericht is op concentratie van verkeer op een beperkt aantal hoofdwegen en 
die uitgaat van grote verblijfsgebieden. 
 
In 2006 is gestart met het maken van een Mobiliteitsplan voor de gehele 
gemeente Oosterhout.  
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Hierin zullen belangwekkende beleidskeuzes omtrent de verkeersafwikkeling 
in en rond de stad moeten worden gemaakt. In dit onderzoek zullen ook de 
hoofdontsluitingswegen rondom het centrum van Oosterhout aan de orde 
komen. 
 
Het concept-verkeersveiligheidsplan 
De gemeentelijk visie om een integraal plan te maken en hierbij de burger 
centraal te stellen, heeft geleid tot een inhoudelijk gedegen beleidsplan met 
een breed draagvlak onder de bevolking. Kortheidshalve zijn de belangrijk-
ste aanbevelingen hieronder puntsgewijs opgesomd: 

� Het in het plan van aanpak voor een verkeersveiliger Oosterhout opge-
stelde programma uitvoeren, waarbij Duurzaam Veilig als overkoepelen-
de en integrale visie op het verkeerssysteem geldt.  

� Burgers betrekken bij de uitvoering van het programma. Het minimale 
scenario daarbij is burgers informeren over de uitvoering. Het maximale 
scenario is burgers zelf laten meebeslissen.  

� De samenwerking met politie en 3VO spoedig verankeren in een conve-
nant en er voor zorgen dat reeds in 2003 gezamenlijke acties zichtbaar 
zijn.  

� Reeds in 2003 enkele van de concrete projecten uitvoeren. De eerste re-
sultaten van het proces moeten voor de betrokkenen duidelijk en op korte 
termijn zichtbaar worden.  

� Aansluiting zoeken bij Duurzaam Veilig fase twee want projecten die vol-
doen aan de hierin genoemde criteria kunnen in aanmerking komen voor 
(provinciale) subsidies. 

Conclusie 
De verkeersstructuur zoals vastgelegd in het verkeersstructuurplan en het 
concept verkeersveiligheidsplan, vormt de basis van het verkeersbeleid in de 
gemeente Oosterhout. De uitgangspunten van dit beleid dienen meegeno-
men te worden bij de besluitvorming met betrekking tot nieuwe ontwikkelin-
gen. 

3.2.5 Welstandsnota gemeente Oosterhout 
In de welstandsnota is aandacht besteed aan de architectonische kwaliteit 
van de woningbouw en overige bebouwing binnen het plangebied. 
In de bestemmingsplannen voor Oosterhout worden de functie en het ge-
bruik van de gronden en de maatvoering van de bebouwing geregeld. Het 
bestemmingsplan vormt de basis voor de stedenbouwkundige opzet van de 
wijk. De architectonische verschijning wordt gewaarborgd door middel van 
een welstandsnota. 

Integrale gebiedskwaliteit 

Deze welstandsnota is mede gebaseerd op het idee, dat het welstandsbe-
leid onderdeel is, of zou moeten zijn, van een integraal gebiedskwaliteitsbe-
leid. Daarbij wordt ervan uitgegaan, dat gebiedskwaliteit is opgebouwd uit 
vier, onderling samenhangende, aspecten: 
 
1  cultuurhistorische kwaliteit 
De wijze, waarop de totstandkomingsgeschiedenis van een gebied aflees-
baar is in de huidige situatie, vertegenwoordigt op zichzelf al een zekere 
kwaliteit. 
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2 de ruimtelijke ordening 
De wijze waarop de ruimte in een gebied letterlijk geordend is: 
open/gesloten, de verdeling van bebouwd/onbebouwd, de functionele verde-
ling en de herkenbaarheid van de ruimtelijke structuur, vertegenwoordigt een 
ander aspect van de gebiedskwaliteit. 
 
3  landschappelijke kwaliteit 
De intrinsieke waarde van samenhangende ecologische en groenstructuren 
en watersystemen en de visuele waarde van de (afwisseling) van groene en 
gebouwde kwaliteiten. 
 
4  de gebouwde kwaliteit 
De kwaliteit van de gebouwde omgeving, zowel de kwaliteit van de elemen-
ten op zich, als de kwaliteit van de onderlinge samenhang en de relatie met 
andere kwaliteitsaspecten. Deze vier aspecten kunnen niet los van elkaar 
gezien worden. Zo hangt de landschappelijke kwaliteit duidelijk ook samen 
met de wijze waarop het landschap tot stand is gekomen (cultuurhistorie), de 
wijze waarop de ruimte is ingerichte (ruimtelijke ordening) en de kwaliteit van 
de gebouwde elementen in en aan de rand van het landschap. Vergelijkbare 
relaties zijn er tussen de gebouwde kwaliteit en de ruimtelijke ordening, de 
cultuurhistorie en de landschappelijke kwaliteit.  
 
Vandaar dat, in het streven naar integrale gebiedskwaliteit, de vier onderde-
len in hun onderlinge samenhang moeten worden gezien. Deze welstands-
nota gaat primair over de gebouwde kwaliteit, over de kwaliteit van een ge-
bouw op zichzelf en in relatie tot zijn omgeving.  
 
Met name waar het gaat over de relatie tot de omgeving kan de gebouwde 
kwaliteit alleen beschouwd worden als onderdeel van de integrale gebieds-
kwaliteit en moet dus worden gezien in zijn relatie met de cultuurhistorische, 
de ruimtelijke ordeningskwaliteiten en de landschappelijke kwaliteiten van de 
omgeving. 
Met de twee genoemde beleidsstukken, het bestemmingsplan en de wel-
standsnota, wordt zowel de stedenbouwkundige opzet als de architectoni-
sche verschijningsvorm vastgelegd in een beleidskader.  
Nieuwe (bouwvergunningplichtige) bouwplannen dienen zowel aan het be-
stemmingsplan als aan de welstandsnota te worden getoetst. 
 
Conclusie 
Bij de nieuwbouw en verbouw van gebouwen dient rekening gehouden te 
worden met de Welstandsnota. In de welstandsnota die voor Oosterhout is 
opgesteld, zijn per bebouwingstype architectonische en bouwtechnische 
kenmerken opgenomen. De huidige karakteristiek en architectuur van de 
bebouwing vormt hierbij het uitgangspunt. Elk bouwplan moet voldoen aan 
de eisen die gelden voor het bebouwingstype waarbinnen het bouwwerk 
valt. Op deze wijze wordt niet alleen een toetsingskader voor bouwplannen 
gegeven, maar wordt ook de architectonische verscheidenheid binnen het 
gebied gewaarborgd. 

3.2.6 Waterplan 
Op 21 februari 2006 is door de raad van de gemeente Oosterhout het wa-
terplan vastgesteld. Uitgaande van de huidige situatie van het water in de 
gemeente, beschrijven de gemeente en andere betrokken organisaties in 
het waterplan hoe we het water straks in of juist uit de stad willen hebben en 
wat de kwaliteit van dat water moet zijn. Maar ook zaken als verbetering van 
het rioleringsstelsel en de versterking van de natuur in en om het water ko-
men in het waterplan aan de orde.  
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De belangrijke uitgangspunten in het algemene streefbeeld voor het water in 
Oosterhout zijn: verbetering van de waterkwaliteit, voldoen aan de veilig-
heidsnormen en ontwikkeling van de natuur in en om het water. Dat bete-
kent dat de verschillende vormen van grondgebruik afgestemd moeten wor-
den op het water zoals dat in Oosterhout aanwezig is. 
 
Voor verschillende landelijke en stedelijke delen van de gemeente Ooster-
hout zijn inmiddels streefbeelden vastgesteld. Nu benoemen de waterpart-
ners in overleg met de klankbordgroep vervolgens de knelpunten die een 
realisatie van de streefbeelden in de weg staan. Tegelijkertijd beschrijven ze 
mogelijke oplossingsrichtingen voor deze knelpunten.  
Uiteindelijk leidt dit tot een pakket maatregelen die in het waterplan wordt 
beschreven. 
 
Conclusie  
De ontwikkeling van nieuwe gebieden en de aanleg van voorzieningen in de 
gemeente Oosterhout dienen te voldoen aan de uitgangspunten die in het 
waterplan zijn vastgelegd. 

3.2.7 Milieu Beleidsplan september 2001 
Milieu staat voor een belangrijke uitdaging. Landelijk wordt onderkend dat 
een heroverweging dient plaats te vinden van de positie en de rol van de 
overheid bij de uitvoering van milieutaken. De overheid wil meer ruimte ge-
ven aan de eigen verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en belangen-
groeperingen.  
De dialoog tussen gemeente en genoemde partijen zal moeten leiden tot 
een breed draagvlak binnen de samenleving voor de aanpak van milieupro-
blemen. Maatregelen moeten aansluiten bij de belevingswereld van burgers 
en merkbare verbeteringen van hun leefklimaat tot gevolg hebben. Dit ver-
eist dat milieu nog meer dan voorheen integraal onderdeel uitmaakt van de 
beleidsterreinen die de leefomgeving beïnvloeden.  
Het milieurendement moet een belangrijk afwegingscriterium vormen bij alle 
milieurelevante activiteiten. In dit milieubeleidsplan is aangegeven hoe in 
deze planperiode met het instrument milieurendement zal worden omge-
gaan.  
Deze onderwerpen vormen de rode draad van dit nieuwe Oosterhoutse mili-
eubeleidsplan. In het milieuwerkprogramma 2000 heeft de raad besloten tot 
het opstellen van een nieuw milieubeleidsplan. Het oude plan, dat uit 1989 
dateert, bood geen houvast meer bij de uitvoering van de taken waarvoor 
milieu de komende jaren staat. Dit nieuwe plan bevat het beleid op hoofdlij-
nen dat in de planperiode 2001-2005 verder zal worden uitgewerkt. Daarna 
zal deze beleidscyclus opnieuw doorlopen worden.  
 
Conclusie 
Het in september 2001 vastgestelde Milieubeleidsplan vormt het belangrijk-
ste afwegingskader bij ontwikkelingen die invloed hebben op het (leef)milieu 
in Oosterhout. 
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4 PLANUITGANGSPUNTEN 
 
In dit hoofdstuk staan de planuitgangspunten weergegeven, voor zover no-
dig en van belang voor het voorliggende bestemmingsplan ‘Centrum Oos-
terhout’ worden de uitgangspunten toegelicht. 
 

4.1 Milieu 
 
Zoals reeds is aangegeven in de inleiding zijn uitsluitend ontwikkelingen op-
genomen, waarvoor reeds vrijstelling en/of vergunning is verleend. In voor-
bereiding zijnde ontwikkelingen zijn vooralsnog niet opgenomen. 
 
Derhalve zijn er geen milieuaspecten die in het kader van dit bestemmings-
plan dienen te worden onderzocht. 
 
Voor de binnen het plangebied (nabij de Bakkerstraat) opgenomen wijzi-
gingsbevoegdheid zal een akoestisch onderzoek worden verricht. 
 

4.2 Water 
 
Een gedeelte van het plangebied is gelegen binnen een grondwaterbe-
schermingsgebied. Het betreft het zuidwestelijk deel van het plangebied. 
Voor het gehele grondwaterbeschermingsgebied is een dubbelbestemming 
opgenomen.  
 

4.3 Cultuur en cultuurhistorie 
 
De gemeente voert sinds 1995 een actief monumentenbeleid. De gemeente 
heeft 55 rijksmonumenten. Daarnaast zijn momenteel nog 6 panden/com-
plexen in behandeling om in aanmerking te komen voor de status van rijks-
monument.  
Oosterhout heeft 183 gemeentelijke monumenten aangewezen, waaronder 
één archeologisch monument. Nog 29 panden zijn in procedure tot aanwij-
zing als gemeentelijk monument. De gemeente kent één beschermd stads- 
en dorpsgezicht in het kader van de Monumentenwet, te weten het be-
schermde stadsgezicht Heuvel en omgeving. In behandeling zijn nog twee 
beschermde stads- en dorpsgezichten in het kader van de Monumentenwet, 
te weten het beschermd stadsgezicht Den Hout en omgeving en de Heilige 
Driehoek. 
Oosterhout kent geen gemeentelijke beschermde stads- en dorpsgezichten. 
Het gemeentebestuur laat zich momenteel op het gebied van monumenten-
zorg/archeologie terzijde staan door de Commissie voor Welstand en Mo-
numenten. 
In 1995 heeft de gemeente de ‘notitie gemeentelijke monumentenzorg – 
aanzet tot een gemeentelijk beleid’ vastgesteld en als vervolg daarop een 
gemeentelijke monumentenverordening en een subsidieverordening monu-
mentenzorg. De notitie uit 1995 dient geactualiseerd te worden. Bij deze ac-
tualisatie wordt tevens aandacht gevraagd voor de gemeentelijke zorg voor 
archeologie (de implementatie van het Verdrag van Malta) en de hierboven 
aangegeven afstemming tussen de Monumentencommissie en de Commis-
sie voor Welstand en Monumenten. 
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5 JURIDISCHE UITVOERBAARHEID 

5.1 Het juridische plan 
 
Het onderhavige bestemmingsplan heeft tot doel een juridisch-planologische 
regeling te scheppen voor het bouwen en het gebruik van gronden en ge-
bouwen binnen het centrumgebied van Oosterhout. 
 
Bij het opstellen van het onderhavige bestemmingsplan is aansluiting ge-
zocht bij de in de Wet op de Ruimtelijke Ordening en het Besluit op de ruim-
telijke ordening geformuleerde uitgangspunten. Voorts is aangesloten bij het 
gemeentelijke Handboek digitale bestemmingsplannen. Gestreefd is hierbij 
naar uniformering en standaardisering van bestemmingen en voorschriften 
zoals aangegeven de Standaard Vergelijkbare bestemmingsplannen 
(SVBP2006). Het Handboek in combinatie met DURP/SVBP2006 is uitgangs-
punt voor het opstellen van de nieuwe bestemmingsplannen. 
 
De Wet op de Ruimtelijke Ordening biedt mogelijkheden voor het opstellen 
van verschillende bestemmingsplanvormen, van zeer gedetailleerd tot uit-
sluitend een beschrijving in hoofdlijnen. Het onderhavige bestemmingsplan 
beschrijft meer dan alleen de hoofdlijnen van het beleid, doch treedt niet al 
te zeer in details. Uitgangspunt van het bestemmingsplan is het bieden van 
een flexibele, juridische regeling, zonder dat hierdoor de rechtszekerheid 
van de burger wordt geschaad. Door gebruikmaking van een grote mate van 
flexibiliteit en globaliteit kan op wijzigende omstandigheden en/of nieuwe 
maatschappelijke ontwikkelingen adequaat worden ingespeeld.  
Voor het grootste deel van het plangebied is de planopzet gericht op beheer 
en instandhouding van de bestaande situatie. Behoud van de bestaande 
functies is het primaire doel van de planopzet. Eén en ander komt tot uit-
drukking in de voorschriften en blijkt ook uit de plankaart. Daarnaast biedt 
het bestemmingsplan de mogelijkheid in te spelen op gewenste nieuwe ont-
wikkelingen.  
Hierna wordt inhoudelijk ingegaan op de afzonderlijke bestemmingen binnen 
het onderhavige bestemmingsplan. 
 

5.2 Bestemmingen 
 
5.2.1 Agrarisch (A) 
De gronden binnen deze bestemming zijn onder meer bedoeld voor een 
agrarisch bedrijf met in hoofdzaak grondgebonden agrarische bedrijfsvoe-
ring en bestaande bedrijfswoningen.  
Op de plankaart zijn bouwvlakken aangegeven, waarbinnen de hoofdge-
bouwen moeten worden gerealiseerd. Tevens zijn de bebouwingspercenta-
ges, de maximale goothoogte en maximale hoogte op de plankaart aange-
geven. 
In de voorschriften zijn nadere bebouwingsregels gegeven voor bestaande 
bedrijfswoningen, bijgebouwen bij bestaande bedrijfswoningen en bouwwer-
ken, geen gebouwen zijnde. 
 
In de voorschriften is een vrijstelling opgenomen voor het bouwen van silo’s 
tot een hoogte van 25 m.  
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5.2.2  Bedrijf (B) 
De tot ‘Bedrijf’ bestemd gronden zijn onder meer bedoeld voor bedrijven die 
zijn genoemd in de Staat van Bedrijfsactiviteiten onder de categorieën 1 en 
2. Ter plaatse van de betreffende aanduidingen op de plankaart zijn tevens 
bestaande bedrijfswoningen toegestaan.  
 
Op de plankaart zijn bouwvlakken aangegeven, waarbinnen de hoofdge-
bouwen moeten worden gerealiseerd. Tevens zijn het bebouwingspercenta-
ges, de maximale goothoogte en maximale hoogte op de plankaart aange-
geven. 
In de voorschriften zijn nadere bebouwingsregels gegeven. 
 
In de voorschriften zijn vrijstellingsbepalingen opgenomen voor het realiseren 
van bedrijven die afwijken van de Staat van Bedrijfsactiviteiten en het bouwen 
van reclamemasten en andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dien-
ste van de bestemming tot een hoogte van 20 m.  
 
5.2.3 Bedrijf-Nuts (B-NU) 
De tot ‘Bedrijf-Nuts’ bestemde gronden zijn onder andere bedoeld voor ge-
bouwen ten behoeve van het openbaar nut, zoals gebouwen ten behoeve 
van de gasvoorziening en naar aard daarmee gelijk te stellen gebouwen. 
Op de plankaart zijn bouwvlakken aangegeven, waarbinnen de gebouwen 
moeten worden gerealiseerd. Deze bouwvlakken mogen volledig worden 
bebouwd. In de voorschriften zijn nadere bebouwingsregels gegeven. 
 
5.2.4 Centrum (C) 
De gronden binnen deze bestemming zijn onder meer bestemd voor wonen, 
horeca, detailhandel, dienstverlening, kantoren en maatschappelijke voor-
zieningen. De functies die afwijkend zijn van de functie ‘wonen’ zijn, voor zo-
ver niet-bestaand, uitsluitend toegestaan op de begane grond.  
 
Op de plankaart zijn bouwvlakken aangegeven, waarbinnen de hoofdge-
bouwen moeten worden gerealiseerd.  
Tevens zijn de bebouwingspercentages, de maximale goothoogte en maxi-
male hoogte op de plankaart aangegeven. 
In de voorschriften zijn nadere bebouwingsregels gegeven voor bijgebouwen 
bij woningen, autoboxen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.  
 
In de voorschriften is een vrijstelling opgenomen om de van wonen afwijkende 
functies, onder voorwaarden, tevens op de verdieping toe te staan.  
 
5.2.5 Detailhandel-1 (DH-1) 
Binnen deze bestemming zijn de gronden onder meer bestemd voor detail-
handel, aan detailhandel ondergeschikte horeca en aan detailhandel onder-
geschikte dienstverlening.  
 
Op de plankaart zijn bouwvlakken aangegeven, waarbinnen de hoofdge-
bouwen moeten worden gerealiseerd. Tevens zijn het bebouwingspercenta-
ges, de maximale goothoogte en maximale hoogte op de plankaart aange-
geven. 
In de voorschriften zijn nadere bebouwingsregels gegeven. 
 
5.2.6 Groen (G) 
Binnen deze bestemming is onder andere ruimte voor groenvoorzieningen, 
speelvoorzieningen, voorzieningen voor langzaamverkeer en water en eve-
nementen. Op of in deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen ge-
bouwen zijnde worden gebouwd.  
 



 

 31 

In de voorschriften is een vrijstelling opgenomen voor het bouwen van waar-
schuwings- en communicatiemasten tot een hoogte van 40 m. 
 
5.2.7 Horeca (H) 
De gronden binnen deze bestemming zijn onder meer bestemd voor hore-
cabedrijven in de categorieën 1,2 en 3. Horecabedrijven in categorie 2 en 3 
zijn uitsluitend op de begane grond toegestaan. 
 
Op de plankaart zijn bouwvlakken aangegeven, waarbinnen de hoofdge-
bouwen moeten worden gerealiseerd. Tevens zijn het bebouwingspercenta-
ges, de maximale goothoogte en maximale hoogte op de plankaart aange-
geven. 
In de voorschriften zijn nadere bebouwingsregels gegeven. In de voorschriften 
is een vrijstelling opgenomen voor het onder voorwaarden exploiteren van een 
horecabedrijf in de categorie 4. 
 
5.2.8 Kantoor (K) 
De gronden binnen deze bestemming zijn voornamelijk bestemd voor kanto-
ren.  
 
Op de plankaart zijn bouwvlakken aangegeven, waarbinnen de hoofdge-
bouwen moeten worden gerealiseerd. Tevens zijn de maximale goothoogte 
en hoogte op de plankaart aangegeven. 
In de voorschriften zijn nadere bebouwingsregels gegeven voor bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde. 
 
5.2.9 Maatschappelijk (M) 
Binnen deze bestemming zijn de gronden onder meer bedoeld voor maat-
schappelijke en culturele doeleinden, educatieve doeleinden, religieuze 
doeleinden en medische doeleinden. Ter plaatse van de betreffende aan-
duiding op de plankaart is tevens een begraafplaats toegestaan.  
 
Op de plankaart zijn bouwvlakken aangegeven, waarbinnen de hoofdge-
bouwen moeten worden gerealiseerd. Tevens zijn het bebouwingspercenta-
ges, de maximale goothoogte en maximale hoogte op de plankaart aange-
geven. 
In de voorschriften zijn nadere bebouwingsregels gegeven voor bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde. 
 
5.2.10 Recreatie (R) 
De gronden op de plankaart aangeduid als ‘Recreatie’ zijn onder meer be-
stemd voor dagrecreatieve voorzieningen, sportvoorzieningen en aan recre-
atieve doeleinden ondergeschikte horeca.  
 
Op de plankaart zijn bouwvlakken aangegeven, waarbinnen de hoofdge-
bouwen moeten worden gerealiseerd. Tevens zijn de maximale goothoogte 
en maximale hoogte op de plankaart aangegeven. 
In de voorschriften zijn nadere bebouwingsregels gegeven voor bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde. 
 
5.2.11 Verkeer (V) 
Binnen deze bestemming is ruimte voor voorzieningen voor onder meer ver-
keer en verblijf, groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, waterhuishoud-
kundige voorzieningen en evenementen. Op of in deze gronden mogen 
geen gebouwen worden gebouwd. In de voorschriften zijn nadere bebou-
wingsregels gegeven voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde.  



 32 

Ter plaatse van de aanduiding ‘autoboxen’ op de plankaart mogen auto-
boxen worden gebouwd. 
 
In de voorschriften is een vrijstelling opgenomen voor het bouwen van waar-
schuwings- en communicatiemasten tot een hoogte van 40 m.  
 
5.2.12 Wonen (W) 
De gronden binnen deze bestemming zijn onder meer bestemd voor woon-
doeleinden, aan-huis-verbonden beroepen en aan-huis-verbonden bedrij-
ven. Ter plaatse van de betreffende aanduidingen op de plankaart zijn be-
drijven en is een onderdoorgang toegestaan. 
Aan het uitoefenen van aan-huis-verbonden beroepen en aan-huis-
verbonden bedrijven zijn nadere voorschriften verbonden. 
 
Op de plankaart zijn bouwvlakken aangegeven, waarbinnen de hoofdge-
bouwen moeten worden gerealiseerd. Tevens is de woningtypologie, de 
maximale goothoogte en maximale hoogte op de plankaart aangegeven. In 
de voorschriften zijn nadere bebouwingsregels gegeven. 
 
5.2.13 Wonen-Detailhandel (W-DH) 
De gronden binnen deze bestemming zijn onder meer bedoeld voor woon-
doeleinden en detailhandelsdoeleinden. Detailhandelsdoeleinden mogen 
uitsluitend op de begane grond worden uitgeoefend. Ter plaatse van de be-
treffende aanduiding op de plankaart is een onderdoorgang toegestaan. 
Op de plankaart zijn bouwvlakken aangegeven, waarbinnen de hoofdge-
bouwen moeten worden gerealiseerd. Tevens zijn de maximale goothoogte 
en de maximale hoogte op de plankaart aangegeven. In de voorschriften zijn 
nadere bebouwingsregels gegeven. 
 
5.2.14 Wonen-Detailhandel-Kantoor (W-DH-K) 
De gronden binnen deze bestemming zijn onder meer bedoeld voor woon-
doeleinden, kantoordoeleinden, dienstverlening en detailhandel. Dienstver-
lening en detailhandel mogen uitsluitend op de begane grond worden uitge-
oefend.  
Op de plankaart zijn bouwvlakken aangegeven, waarbinnen de hoofdge-
bouwen moeten worden gerealiseerd. Tevens zijn de maximale goothoogte 
en de maximale hoogte op de plankaart aangegeven. In de voorschriften zijn 
nadere bebouwingsregels gegeven. 
 
Tevens zijn de maximale goothoogte en de maximale hoogte op de plan-
kaart aangegeven. In de voorschriften zijn nadere bebouwingsregels gege-
ven. 
 
5.2.15 Wonen-Dienstverlening-Kantoor-Publiekverzorg end Ambacht 
 (W-DV-K-PA) 
De gronden binnen deze bestemming zijn onder meer bedoeld voor woon-
doeleinden, kantoordoeleinden, dienstverlening en de vestiging van een pu-
bliekverzorgend ambacht, zoals beschreven in de begripsbepalingen. 
Dienstverlening en een publiekverzorgend ambacht mogen uitsluitend op de 
begane grond worden uitgeoefend. 
Op de plankaart zijn bouwvlakken aangegeven, waarbinnen de hoofdge-
bouwen moeten worden gerealiseerd. 
 
5.2.16 Wonen-Dienstverlening-Publiekverzorgend Amba cht (W-DH-PA) 
De gronden binnen deze bestemming zijn onder meer bedoeld voor woon-
doeleinden, dienstverlening en de vestiging van een publiekverzorgend am-
bacht, zoals beschreven in de begripsbepalingen.  
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Dienstverlening en een publiekverzorgend ambacht mogen uitsluitend op de 
begane grond worden uitgeoefend. 
Op de plankaart zijn bouwvlakken aangegeven, waarbinnen de hoofdge-
bouwen moeten worden gerealiseerd. 
Tevens zijn de maximale goothoogte en de maximale hoogte op de plan-
kaart aangegeven. In de voorschriften zijn nadere bebouwingsregels gege-
ven. 
 
5.2.17 Wonen-Horeca (W-H) 
De gronden binnen deze bestemming zijn onder meer bedoeld voor woon-
doeleinden en horecadoeleinden. Horecadoeleinden zijn uitsluitend op de 
begane grond toegestaan. Kantoordoeleinden en dienstverlening mogen uit-
sluitend op de begane grond worden uitgeoefend.  
Op de plankaart zijn bouwvlakken aangegeven, waarbinnen de hoofdge-
bouwen moeten worden gerealiseerd. Tevens zijn de maximale goothoogte 
en de maximale hoogte op de plankaart aangegeven. In de voorschriften zijn 
nadere bebouwingsregels gegeven. 
 
5.2.18 Wonen-Horeca-Kantoor (W-H-K) 
De gronden binnen deze bestemming zijn onder meer bedoeld voor woon-
doeleinden, kantoordoeleinden en horeca in de categorieën 1, 2 en 3, waar-
bij de categorieën 2 en 3 uitsluitend op de begane grond zijn toegestaan. 
Op de plankaart zijn bouwvlakken aangegeven, waarbinnen de hoofdge-
bouwen moeten worden gerealiseerd. Tevens zijn de maximale goothoogte 
en de maximale hoogte op de plankaart aangegeven. In de voorschriften zijn 
nadere bebouwingsregels gegeven. 
 
Tevens zijn de maximale goothoogte en de maximale hoogte op de plan-
kaart aangegeven. In de voorschriften zijn nadere bebouwingsregels gege-
ven. 
 
5.2.19 Wonen-Kantoor (W-K) 
De gronden binnen deze bestemming zijn onder meer bedoeld voor woon-
doeleinden, kantoordoeleinden en dienstverlening. Dienstverlening mag uit-
sluitend op de begane grond worden uitgeoefend. Ter plaatse van de betref-
fende aanduiding op de plankaart is een onderdoorgang toegestaan.  
Op de plankaart zijn bouwvlakken aangegeven, waarbinnen de hoofdge-
bouwen moeten worden gerealiseerd.  
Tevens zijn de maximale goothoogte en de maximale hoogte op de plan-
kaart aangegeven. In de voorschriften zijn nadere bebouwingsregels gege-
ven. 
 
5.2.20  Wonen-Kantoor-Maatschappelijk (W-K-M) 
De gronden binnen deze bestemming zijn onder meer bedoeld voor woon-
doeleinden, dienstverlening, kantoordoeleinden, dienstverlening en maat-
schappelijke functies. Dienstverlening en maatschappelijke functies mogen 
uitsluitend op de begane grond worden uitgeoefend.  
Op de plankaart zijn bouwvlakken aangegeven, waarbinnen de hoofdge-
bouwen moeten worden gerealiseerd. Tevens zijn de maximale goothoogte 
en de maximale hoogte op de plankaart aangegeven. In de voorschriften zijn 
nadere bebouwingsregels gegeven. 
 
5.2.21 Beschermd stads- en dorpsgezicht (dubbelbest emming) 
Binnen deze bestemming is de bescherming het stads- en dorpsgezicht ge-
regeld. 
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5.2.22 Grondwaterbeschermingsgebied (dubbelbestemmi ng) 
Binnen deze bestemming is de bescherming geregeld van de binnen het 
plangebied aanwezige grondwaterbeschermingsgebied. Aangezien dit ge-
bied zich uitstrekt over een groot gedeelte het plangebied en dus meerdere 
deelplankaarten betreft, is deze dubbelbestemming voor de duidelijkheid 
opgenomen op een aparte plankaart. 
 
5.2.23 Leiding-Gas (dubbelbestemming) 
Binnen deze bestemming is de bescherming van de binnen de plangrenzen 
liggende rioolleiding geregeld.  
 
5.2.24 Monumentale bomen (dubbelbestemming) 
Binnen deze bestemming is de bescherming van de binnen de plangrenzen 
liggende monumentale bomen geregeld. 
 
Wijzigingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de gronden op de plankaart 
aangeduid met ‘wijzigingsbevoegdheid’ te wijzigen in de bestemmingen 
‘Wonen’ en of ‘Maatschappelijk’ ten behoeve van de herinrichting van het 
gebied.  
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6 HANDHAAFBAARHEID 
 
Handhaving vormt een belangrijk onderdeel van een beleidscyclus. Regels 
worden gesteld met als doel het beschermen van een bepaald belang. Zonder 
toezicht op naleving van deze regels zal dit doel niet bereikt worden. Tevens 
komt de gemeente ongeloofwaardig over als gestelde regels niet worden ge-
handhaafd. Inmiddels is er een landelijke set kwaliteitscriteria waaraan hand-
havingorganisaties per 1 januari 2005 moeten voldoen. Vooralsnog geldt dit 
alleen voor de milieuhandhaving maar deze criteria bieden ook mogelijkheden 
voor handhaving van andere regelgeving. 
 
Bij handhaving wordt onderscheid gemaakt tussen preventieve en repres-
sieve handhaving. 
 
Preventieve handhaving heeft vooral betrekking op het voorkomen en het 
ontstaan van overtredingen. Hierbij spelen vooral dialoog, voorlichting van 
advisering een belangrijke rol. Repressieve handhaving is gericht op het on-
gedaan maken van een al gesignaleerde overtreding en de gevolgen daar-
van. Hierbij spelen voornamelijk bestuursrechtelijke sancties een belangrijke 
rol. Beide vormen van handhaving staan niet los van elkaar, maar vullen el-
kaar aan. Actieve repressieve handhaving heeft een preventieve werking. 
 
Om het handhavingsbeleid voor de gemeente Oosterhout handen en voeten 
te geven is de nota 'Beleidskader handhaving Milieu en Bouw- en woning-
toezicht' opgesteld. Deze nota is 25 februari 2003 door het college van Bur-
gemeester en wethouders vastgesteld. 
Ten aanzien van het handhavingsbeleid worden de volgende doelstellingen  
gedeponeerd: 
- het verbeteren van de uniformiteit in de handhaving; 
- het vergroten van de integraliteit in de handhaving; 
- het vergroten van de effectiviteit van de handhaving en  
- het bezitten van een startdocument dat als basis dient voor verdere uit-

werking van handhaving binnen de gemeente Oosterhout. 
 
In het Oosterhoutse repressieve handhavingsbeleid zal het actief constate-
ren en beëindigen van overtredingen centraal staan (actieve handha-
vingaanpak). Daartoe worden handhavingactiviteiten georganiseerd en 
handhavinginstrumenten ingezet. 
 
De clusters Bouw- en Woningtoezicht en Milieu zullen hun handhavingactivi-
teiten jaarlijks vastleggen in één handhavingprogramma waarin zowel de 
gezamenlijke als de individuele handhavingactiviteiten zullen worden opge-
nomen. De wijze van uitvoering van deze programma’s zal jaarlijks worden 
geëvalueerd. Naast dit traject zullen ook één of meer handhavingprojecten 
worden uitgevoerd. Deze handhavingprojecten zijn hierbij gericht op meer 
actoren zoals brandweer, de afdeling Wijk en Welzijn maar ook de Provincie 
en Rijkswaterstaat et cetera. 
 
Het handhavinginstrumentarium is bestuursrechtelijk en/of strafrechtelijk van 
aard. Bij de strafrechtelijke aanpak is het Openbaar Ministerie sturend en bij 
de bestuurlijke aanpak de gemeente. De gemeente Oosterhout heeft ervoor 
gekozen om de opsporingsbevoegdheid bij het Openbaar Ministerie te laten. 
Indien nodig wordt samengewerkt met de opsporingsambtenaren van de po-
litie. Het gelijktijdig inzetten van het strafrechtelijke instrumentarium en het 
bestuursrechtelijke instrumentarium leidt tot een effectievere handhaving. 
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7 MAATSCHAPPELIJKE EN ECONOMISCHE 
UITVOERBAARHEID 

7.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Centrum Oosterhout’ heeft van 29 oktober 
tot en met 29 november 2006 ten behoeve van de inspraak ter inzage gele-
gen. Op 6 november 2006 heeft een inspraakavond plaatsgevonden. 
Het bestemmingsplan was tevens digitaal te raadplegen en er konden digitaal 
inspraakreacties worden gegeven. In totaal zijn er 16 inspraakreacties op het 
bestemmingsplan ‘Centrum Oosterhout’ ontvangen.  
 
Daarnaast is het voorontwerpbestemmingsplan voor vooroverleg ingezon-
den aan diverse instanties. Na mondeling overleg met de provincie Noord-
Brabant is besloten geen formeel vooroverleg te voeren over dit plan. Van 
het Waterschap De Brabantse Delta is een reactie ontvangen. 
 
In een separate Commentaarnota zijn de inspraak- en vooroverlegreacties 
verwoord en becommentarieerd. 
 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft de procedure van artikel 23 en verder 
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening doorlopen. Het plan heeft van 15 
maart 2007 tot 26 april 2007 voor een ieder ter inzage gelegen. Binnen de 
termijn van ter inzage legging zijn van 8 instanties en personen een ziens-
wijzen ontvangen. 
 
In een separate Reactienota zijn de zienswijzen verwoord en becommentari-
eerd. 
 
In de raadsvergadering van 26 juni 2007 is het bestemmingsplan gewijzigd 
vastgesteld. In het voorliggende bestemmingsplan zijn deze wijzigingen 
reeds aangebracht. 
 
 

7.2 Economische uitvoerbaarheid 
 
Het bestemmingsplan ‘Centrum Oosterhout’ betreft een herziening van een 
aantal verouderde bestemmingsplannen, waarbij slechts het juridisch-
planologisch regime is geactualiseerd. De bestaande situatie is in de alle 
gevallen positief bestemd. 
 
Met betrekking tot realisatie van het plan, heeft dit geen financiële conse-
quenties voor de gemeente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rosmalen, juni 2007 Vastgesteld: 26 juni 2007 
Croonen Adviseurs b.v. 


