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Schema voor en na herziening: 
Onderwerp Voor herziening Na herziening 

   

Criteria begrenzing 
bebouwingsconcentra
ties 

Criteria in Gebiedsvisie van 
2008 wel gebruikt maar niet 
benoemd.  

Criteria zijn in de herziening duidelijk 
benoemd. 

Beleidskaders De in 2008 gebruikte 
beleidsdocumenten zoals het 
Streekplan en de beleidsnota 
‘Buitengebied in Ontwikkeling’ 
zijn inmiddels komen te 
vervallen.  

De beleidskaders van de Verordening 
ruimte, Structuurvisie ruimtelijke ordening 
Noord-Brabant, herijking Rooi(s)e Draad 
en de ‘Transitie van stad en platteland, 
een nieuwe koers’ in de herziening 
geïmplementeerd.  

Zonering Zoneringen zoals benoemd in de 
inmiddels vervallen 
beleidsdocumenten Streekplan 
en Reconstructieplan Meijerij. 
Bebouwingsconcentraties lagen 

hier in extensiveringsgebied of 

verwevingsgebied. 

Zonering zoals benoemd in de provinciale 
Structuurvisie en de Verordening ruimte. 
Bebouwingsconcentraties liggen hier in de 
groenblauwe mantel of gemengd agrarisch 
gebied. 

Oppervlaktematen Zie schema hieronder. Oppervlaktematen zijn op verzoek van de 
Raad en na vergelijk van diverse 
gemeenten uit de regio verruimd. Zie 
schema hieronder. 

Nevenfuncties door 
derden 

Niet toegestaan. De agrarische 
ondernemer was tevens 
exploitant van de nevenfunctie. 

Toegestaan via een persoonsgebonden 
ontheffing. Maximaal 1 derde per 
(agrarische) locatie tot een maximale 
oppervlakte van 200 m². 

ZZP-ers bij een 

woonbestemming 
(verruiming aan-huis-
verbonden bedrijven 
en beroepen) 

Reguliere regels aan-huis-

verbonden bedrijven en 
beroepen. 

Activiteiten van ZZP-ers (hovenier, 

stukadoor etc.) binnen de bestemming 
‘wonen’ toestaan door middel van een 
binnenplanse afwijking. Dit dient binnen 
bestaande bebouwing te gebeuren met 
een maximum van 200 m². Toepasbaar op 
het hele buitengebied.  

Veranderen 
woonbestemming in 
bedrijfsbestemming 

Mogelijkheid niet aanwezig. Mogelijkheid aanwezig door middel van 
een wijzigingsbevoegdheid. Toegestaan in 
bebouwingsconcentraties, binnen 
bestaande bebouwing, met een maximum 
van 200 m². 

(Her)begrenzing 
bebouwingsconcentra
ties 

Begrenzing zoals gegeven in 
Gebiedsvisie uit 2008. 

Begrenzing uit 2008 bij sommige 
concentraties verruimd. Zo zijn 
bijvoorbeeld enkele agrarische vlakken 
aan de concentraties toegevoegd om de 
eigenaren van deze vlakken verruimde 
mogelijkheden te geven voor uitbreiding 
om omschakeling naar een andere functie. 

Nieuwe concentraties In de Gebiedsvisie 
bebouwingsconcentraties zijn 11 
concentraties benoemd. 

In deze herziening ligt het voorstel voor 
het toevoegen van twee concentraties, 
waardoor het aantal op 13 komt. Deze 
twee concentraties zijn: 

 Sloef/Leunestraat/Vogelenzang/Br

oekdijk 

 Heikampenweg 

Zoekgebieden Ruimte-
voor-Ruimte 
woningen 

Zoekgebieden zoals gegeven in 
Gebiedsvisie 2008. 

Aan de hand van luchtfoto’s en bezoeken 
aan de bebouwingsconcentraties ter 
plekke locaties aangegeven waar volgens 
een eerste landschappelijke screening de 

mogelijkheid bestaat RvR-woningen te 
realiseren. Toetsing aan de diverse 
planologische en milieukundige kaders is 
bij deze screening niet gebeurd. 



 

 

Schema oppervlaktematen waarbij ruimere mogelijkheden worden geboden 

voor (agrarische) nevenactiviteiten en functiewijziging bij VAB-locaties: 
 
 

Bestemming Agrarisch, Agrarisch met landschapwaarden en Agrarisch met natuur en landschapwaarden 

Functie Bebouwingsconcentraties Overig buitengebied Bebouwingsconcentraties 
verruimd* 

Overig buitengebied 
verruimd* 

Agrarisch-technische 
bedrijven 

600 m² 
 
Categorie 1, 2 en 3.1 van 
de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten 

400 m² 
 
Categorie 1, 2 en 
3.1 van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten 

900 m² 
 
Categorie 1, 2 en 3.1 van 
de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten 

600 m² 
 
Categorie 1, 2 en 3.1 
van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten 

Agrarisch-verwante 
bedrijven 

600 m² 
 
Categorie 1, 2 en 3.1 van 
de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten 

400 m² 
 
Categorie 1, 2 en 
3.1 van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten 

900 m² 
 
Categorie 1, 2 en 3.1 van 
de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten 

600 m² 
 
Categorie 1, 2 en 3.1 
van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten 

Niet-agrarische 
bedrijven 

600 m² 
 
Categorie 1, 2 en 3.1 van 
de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten 

400 m² 
 
Categorie 1, 2 en 
3.1 van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten 

900 m² 
 
Categorie 1, 2 en 3.1 van 
de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten 

600 m² 
 
Categorie 1, 2 en 3.1 
van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten 

Maatschappelijk 600 m² 400 m² 900 m² 600 m² 

Dagrecreatieve 
voorzieningen 

750 m² 500 m² 750 m² 500 m² 

Groepsaccomodaties 750 m² 500 m² 750 m² 500 m² 

Ondersteunende 
horeca 

100 m² 100 m² 150 m² 150 m² 

Productiegebonden 
detailhandel 

100 m² 50 m² 150 m² 75 m² 

Ruimte voor Ruimte Toegestaan, mits wordt 
voldaan aan de 
voorwaarden 

- Toegestaan, mits wordt 
voldaan aan de 
voorwaarden 

- 

Statische opslag 2.000 m² 1.000 m² 2.000 m² 1.000 m² 

Aan-huis-verbonden 
beroepen of 
bedrijven 

30% van de gezamenlijke 
oppervlakte van 
de brutovloeroppervlakte 
van de woning en daarbij 
behorende aan- of 
uitbouwen en bijgebouwen 
tot een maximum van 50 
m² 

30% van de 
gezamenlijke 
oppervlakte van 
de 
brutovloeroppervlakt
e van de woning en 
daarbij behorende 
aan- of uitbouwen 
en bijgebouwen tot 
een maximum van 
50 m² 

30% van de gezamenlijke 
oppervlakte van 
de brutovloeroppervlakte 
van de woning en daarbij 
behorende aan- of 
uitbouwen en 
bijgebouwen tot een 
maximum van 50 m² 

30% van de 
gezamenlijke 
oppervlakte van 
de 
brutovloeroppervlakt
e van de woning en 
daarbij behorende 
aan- of uitbouwen en 
bijgebouwen tot een 
maximum van 50 m² 

Boerenterras 100 m² 100 m² 150 m² 150 m² 

Zorg- en 
kinderboerderijen, 
maatschappelijke en 

culturele 
voorzieningen bij 
agrarische 
hoofdfunctie 

375 m² 250 m² 500 m² 375 m² 

Manege Toegestaan - Toegestaan - 

Landschapscamping Maximaal 60 standplaatsen 
(bestemmingsvlak en 
bouwvlak op maat 
gerealiseerd) 

Maximaal 60 
standplaatsen 
(bestemmingsvlak 
en bouwvlak op 
maat gerealiseerd) 

Maximaal 60 
standplaatsen 
(bestemmingsvlak en 
bouwvlak op maat 
gerealiseerd) 

Maximaal 60 
standplaatsen 
(bestemmingsvlak en 
bouwvlak op maat 
gerealiseerd) 

Landgoederen Minimaal 2,5 hectare natuur 
per woonfunctie 

Minimaal 2,5 hectare 
natuur per 
woonfunctie 

Minimaal 2,5 hectare 
natuur per woonfunctie 

Minimaal 2,5 hectare 
natuur per 
woonfunctie 

Bij cumulatie van meerdere vormen van nevenfuncties ter plaatse van de aanduiding 
'bebouwingsconcentratie' mag de (verruimde) totale oppervlakte aan nevenfuncties, exclusief 
statische opslag, niet meer bedragen dan 1.600 m² en voor het overige buitengebied mag dit niet 
meer bedragen dan 1.200 m². 
 



 

 

 

De wijzigingen hebben betrekking op: 

1. Ruimtelijke detailverbeteringen. 

a. De begrenzing van de bestemmings- en/of bouwvlakken in de gevallen waarbij niet 

alle bebouwing en/of de voorzieningen binnen het bouwvlak zijn gebracht; 

b. De toevoeging van bouwvlakken via een koppelteken in die gevallen waar sprake is 

van verder van de hoofdbebouwing gelegen bijgebouwen en/of bedrijfsgebouwen. 

Vanwege de gewenste concentratie van gebouwen en voorzieningen, wordt de 

begrenzing van het bouwvlak in beginsel beperkt gehouden; 

2. Functionele detailverbeteringen. 

a. Hierbij gaat het om de toevoeging van aanduidingen op  de verbeelding of het 

opnemen van een bestemming conform de bestaande situatie.  

b. De bestemmingen voor die gevallen waarbij in het verleden de agrarische functie is 

beëindigd en ontheffing is verleend voor een nieuwe functie voor (een deel van) het 

voormalige agrarische bedrijf terwijl dit niet als zodanig is bestemd in 

bestemmingsplan Buitengebied Sint-Oedenrode in 2012; 

3. De situaties waarbij via een projectafwijkingsprocedure een onherroepelijke 

omgevingsvergunning is verleend; 

4. De situaties waarbij via een binnenplanse wijziging de begrenzing van een bestemmingsvlak 

en/of bouwvlak  is aangepast; 

5. De situaties waarbij via een afzonderlijke planherziening medewerking is verleend aan een 

nieuwe ontwikkeling. 

6. Kleinschalige detailverbeteringen. 

Ad 2. Op  diverse plaatsen in het buitengebied is sprake van solitaire veldschuren of andere 

agrarische bedrijfsgebouwen. Deze hebben een aanduiding gekregen op de verbeelding.  

Als voorbeeld voor de onder 2b. genoemde situaties, kunnen worden genoemd:

 Weievenseweg 26, Heikampenweg29, Koevering 8, Mosbulten 3, Vresselseweg 62,

 Weievenseweg 37a, Bobbenagelseweg 4, Damianenweg 12, Heikampenweg 19,

 Achterstesteeg 4 

Ad 3. Zijtaartseweg 14; 

Ad 4. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ad 5. 

 
 

 

 

 

Ad 6. Aanpassen doeleindenomschrijvingen waar deze niet toereikend waren of aanpassingen 
behoefden in verband met opgenomen aanduidingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 


