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1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding actualisatie bestemmingsplan Gemert-Bakel 
 

De gemeente Gemert-Bakel werkt aan de actualisatie van haar bestemmingsplannen. 

Ook voor het buitengebied van de gemeente dient een nieuw bestemmingsplan te wor-

den opgesteld. De reden van deze actualisatie is dat de gemeente elke tien jaar dient te 

beschikken over een actueel bestemmingsplankader. Daarnaast is in de tussenliggende 

periode verschillende nieuwe wet- en regelgeving van kracht geworden, waardoor het ju-

ridisch kader van het huidige bestemmingsplan niet meer voldoet.  

 

Het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied’ van de gemeente Gemert-Bakel is in 2010 

vastgesteld. Het betrof echter het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2006’ waarvoor een 

digitaliseringsslag had plaatsgevonden. In feite betekent dit dat de huidige regelingen 

bijna 10 jaar oud zijn. Daarnaast heeft de provincie in haar verordening bepaald dat alle 

bestemmingsplannen die nu (nog) in strijd zijn met de Verordening ruimte Noord-Brabant, 

binnen twee jaar na inwerkingtreding van de verordening in overeenstemming moeten 

worden gebracht met de Verordening ruimte Noord-Brabant. Ook gelden nu verschillende 

bestemmingsplannen voor het buitengebied en wenst de gemeente een eenduidig beleid 

voor het gehele buitengebied in de gemeente Gemert-Bakel op te stellen. De integrale 

herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010’, het bestemmingsplan ‘Gemert-

Bakel Buitengebied 2017’, heeft dan ook betrekking op het gehele buitengebied van de 

gemeente Gemert-Bakel.  

 

De gemeente Gemert-Bakel streeft naar een nieuw actueel gedigitaliseerd bestemmings-

plan. Het doel is om een actueel, overzichtelijk, eenduidig en eenvoudig hanteerbaar be-

stemmingsplan op te leveren, dat voldoet aan alle Rijks-, provinciale en gemeentelijke 

wijzigingen, specifiek de Verordening ruimte Noord-Brabant. 

 

 

1.2 Doelstelling actualisatie bestemmingsplan Buitengebied 
 

In het coalitieakkoord van 2014 is opgenomen dat de herziening van het bestemmings-

plan buitengebied voornamelijk bedoeld is om de Verordening ruimte te verankeren. Er is 

geen doelstelling om een volledig nieuwe koers te bepalen voor het buitengebied. In het 

nieuwe bestemmingsplan buitengebied dient dan ook te worden uitgegaan van de be-

staande gemeentelijke kaders in relatie tot de Verordening ruimte. De reeds vastge-

stelde, gemeentelijke beleidsnota’s vormen de basis van en voor de inhoud van het be-

stemmingsplan in relatie tot de Verordening ruimte Noord-Brabant. Het is dus niet de in-

tentie om met het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied nieuw beleid rondom het bui-

tengebied te vormen. 



Hoofdstuk 1 6   6 

Niet alleen de Verordening ruimte Noord-Brabant is van belang bij het opstellen van de 

integrale herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010’. Tussen 2006 en nu is 

een aantal wetten in werking getreden dat van invloed is op bestemmingsplanregelingen 

of de procedure van bestemmingsplannen.  

 

De onderwerpen die op basis van voornoemd uitgangspunt aanleiding vormen tot een in-

tegrale herziening van het bestemmingsplan buitengebied zijn de volgende:  

1. Gewijzigd rijksbeleid (waaronder de Wabo, Wet Plattelandswoningen, wijziging Be-

sluit omgevingsrecht, Meststoffenwet); 

2. Inwerkingtreding provinciale Structuurvisie, Verordening ruimte Noord-Brabant en 

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderijen; 

3. Gewijzigd gemeentelijk beleid (waaronder het geurbeleid, VAB-beleid, beleidsnota 

Bed & Breakfast, beleid oude akkers en beleidsplan archeologische monumenten-

zorg); 

4. Verwerking van omissies, ambtshalve wijzigingen, verleende vergunningen 2011-

2015 en alle vastgestelde en onherroepelijke ruimtelijke plannen. 

 

Bovenstaande aspecten zijn in deze toelichting uitgebreid beschreven en onderbouwd. 

Uiteindelijk heeft dit geleid tot onderliggend bestemmingsplan.  

 

 

1.3 Vigerende bestemmingsplannen 
 
In tabel 1 zijn de juridische plannen weergegeven die in de huidige situatie van kracht zijn 

voor het plangebied. Deze worden geheel of gedeeltelijk vervangen door onderhavig be-

stemmingsplan ‘Gemert-Bakel Buitengebied 2017’. 

 
Tabel 1: Overzicht geldende bestemmingsplannen 

Naam Bestemmingsplan Wanneer vastgesteld 

Woongebied Gemert 2011 29 juni 2011 

Bakel, Milheeze en De Rips 5 mei 2012 

Buitengebied 1998 21 december 1998 

Buitengebied 2006 20 december 2006 

Bakelse Plassen 9 oktober 2008 

Milheeze-Noord 30 september 2010 

 

Voor het gebied Bakel-Zuid geldt geen bestemmingsplan. Dit gebied is daarmee een 

‘witte vlek’. Dit is een uitbreidingsgebied voor de wijk Neerakker die nog niet is ingevuld. 

Indien dit alsnog gebeurt zal er een herziening vanuit de stedelijke plannen komen. Daar-

naast zijn ook verschillende gebieden uit het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010’ over-

genomen in andere bestemmingsplannen van gemeente Gemert-Bakel, zie tabel 2. 
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Tabel 2: Overzicht initiatieven verlegging plangrens van bestemmingsplan ‘Buitengebied’ naar ander bestem-
mingsplan binnen de gemeente Gemert-Bakel 

Nieuw Bestemmingsplan Adres 

Bakel, Milheeze en De Rips Klein onderdeel van de zuidrand van Milheeze 

Handel, De Mortel en Elsendorp Plan Leijgraaf, De Mortel 

Bakel, Milheeze en De Rips Plan Paterslaan, De Rips 

Milheeze Noord Klein onderdeel van de noordrand van Milheeze 

 
 

1.4 Begrenzing van het plangebied 
 

Het plangebied omvat het gehele buitengebied van de gemeente Gemert-Bakel. De glo-

bale begrenzing van het plangebied is weergegeven in afbeelding 1.  

 
 
 

 

1.5 Leeswijzer  
 

Na deze inleiding worden de uitgangspunten en het beleidskader dat van toepassing is in 

hoofdstuk 2 beschreven. In hoofdstuk 3 worden de onderdelen die herzien zijn beschre-

ven. De effecten van de herziene onderdelen worden in hoofdstuk 4 beschreven. Hoofd-

stuk 5 gaat in op het aspect handhaving en in hoofdstuk 6 wordt de economische uitvoer-

baarheid beschreven. De juridische toelichting is in hoofdstuk 7 weergegeven. Tenslotte 

is in hoofdstuk 8 de procedure beschreven. 

 

 

 

  

Figuur 1. Begrenzing plangebied 
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2. BELEIDSKADER 

Bij het opstellen van het bestemmingsplan moet worden voldaan aan de van toepassing 

zijnde wet- en regelgeving op Rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau. In dit hoofdstuk 

worden de beleidsstukken benoemd en wordt een samenvatting gegeven van de belang-

rijkste beleidskaders. Een uitgebreide beschrijving van deze en overige beleidsstukken is 

opgenomen in bijlage 1.  

 

 

2.1 Rijksbeleid 

 
2.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 2012 

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van kracht gewor-

den. De aanleiding voor het opstellen van deze structuurvisie is gelegen in het feit dat er 

nieuwe politieke accenten zijn gelegd en doordat er veranderende omstandigheden zijn 

zoals de economische crisis, klimaatverandering en toenemende regionale verschillen. 

Dit laatste onder andere omdat groei, stagnatie en krimp gelijktijdig plaatsvinden.  

 

Enkele doelen uit de SVIR hebben een directe doorwerking op het buitengebied van Ge-

mert-Bakel: 

 verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en bescherming tegen ge-

luidsoverlast en externe veiligheidsrisico’s; 

 ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische en 

natuurlijke kwaliteiten; 

 ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en ontwikkelen van 

flora en faunasoorten. 

 

In dit bestemmingsplan zijn geen ontwikkelingen voorzien die de Rijksbelangen op milieu-

gebied of natuurgebied kunnen aantasten. De natuurlijke en cultuurhistorische waarden 

in dit plan zijn in voldoende mate verzekerd door de verschillende gebiedsbestemmingen 

en gebiedsaanduidingen. 

 

Tevens zijn op rijksniveau de volgende wettelijke- en beleidskaders van belang voor dit 

bestemmingsplan:  

- AMvB Ruimte: De nationale belangen uit SVIR die juridische borging vragen, zijn uit-

gewerkt in de AMvB Ruimte; 

- Barro en Rarro: Het Barro geeft de juridische kaders die nodig zijn om het vigerend 

ruimtelijk rijksbeleid te borgen. De Regeling algemene regels ruimtelijke ordening 

(Rarro) is gebaseerd op het Barro; 

- Bro (ladder voor duurzame verstedelijking): Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) be-

vat de uitwerking van bepalingen uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Op 1 oktober 
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2012 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd, en is ‘de ladder voor duur-

zame verstedelijking’ daaraan toegevoegd. Doel van de ladder voor duurzame ver-

stedelijking is een goede ruimtelijke ordening door een optimale benutting van de 

ruimte in stedelijke gebieden. 

- Wet plattelandswoningen: De ‘Wet Plattelandswoningen’ trad op 1 januari 2013 in 

werking. De Wet plattelandswoningen bevat een regeling voor veehouderijen die niet 

gestopt zijn, maar waarvan de woning qua gebruik is afgesplitst (plattelandswoning).  

- Meststoffenwet: In de Meststoffenwet is opgenomen onder welke voorwaarden ver-

voer en handel in meststoffen is toegestaan. Sinds 1 januari 2014 is ook de mestver-

werkingsplicht in deze wet opgenomen; 

- Melkveewet (Wet verantwoorde groei melkveehouderij): In de Meststoffenwet is een 

apart hoofdstuk opgenomen (de Melkveewet) waarin verscheidene maatregelen zijn 

vastgelegd voor de melkveehouderij om te voldoen aan de Europese Nitraatrichtlijn. 

Deze beleidskaders in relatie tot de integrale herziening zijn beschreven in bijlage 1. 

 

 

2.2 Provinciaal beleid 
 

2.2.1 Structuurvisie ruimtelijke ordening 2010 - partiële herziening 2014 

 

Op 19 maart 2014 is de Structuurvisie ruimtelijke ordening 2014 in werking getreden in 

de provincie Noord-Brabant. Deze structuurvisie is een actualisatie van de visie die in 

2010 werd vastgesteld. De structuurvisie geeft de hoofdlijnen van het provinciaal ruimte-

lijk beleid tot 2025 (met een doorkijk naar 2040). De visie is bindend voor het ruimtelijk 

handelen van de provincie en geeft een ruimtelijke vertaling van de opgaven en doelen 

uit de Agenda van Brabant. Ook de instrumenten die de provincie inzet om deze opgaven 

te bereiken, staan in de structuurvisie beschreven. De opgaven leiden tot ruimtelijke keu-

zes voor de toekomstige ontwikkeling van Noord-Brabant. Deze ruimtelijke keuzes zijn 

vertaald in 14 provinciale ruimtelijke belangen: 

1. Regionale contrasten; 

2. Een multifunctioneel landelijk gebied; 

3. Een robuust en veerkrachtig water- en natuursysteem; 

4. Een betere waterveiligheid door preventie; 

5. Koppeling van waterberging en droogtebestrijding; 

6. Duurzaam gebruik van de ondergrond; 

7. Ruimte voor duurzame energie; 

8. Concentratie van verstedelijking; 

9. Sterk stedelijk netwerk; 

10. Groene geledingszones tussen steden; 

11. Gedifferentieerd aanbod aan goed bereikbare vrijetijdsvoorzieningen; 

12. Economische kennisclusters; 

13. (Inter)nationale bereikbaarheid; 

14. Beleefbaarheid stad en land vanaf de hoofdinfrastructuur. 
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Bij deze ruimtelijke keuzes hanteert de provincie twee leidende principes: 

1. Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid en  

2. Vestigings- en leefklimaat en gezondheid. Dit betekent dat deze richting geven aan 

het maken van keuzes en een belangrijke rol spelen in de uitwerking van de provinci-

ale belangen.  

 

De structuurvisie is opgebouwd uit twee onderdelen. In onderdeel A wordt de kern van de 

visie verwoord op ruimtelijke ontwikkelingen van Brabant. Het landschap en de wijze 

waarop dit moet worden versterkt, staan in dit onderdeel voorop. Deel B van de structuur-

visie beschrijft de wijze waarop de provincie de visie uitwerkt in vier robuuste ruimtelijke 

structuren: groenblauwe structuur, landelijk gebied, stedelijke structuur en infrastructuur. 

De juridische borging van de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening is verder uitgewerkt in 

de Verordening ruimte. 

 

2.2.2 Verordening ruimte Noord-Brabant 

 

Op 11 juli 2017 is de Verordening ruimte Noord-Brabant (hierna: Verordening) van de 

provincie Noord-Brabant opnieuw partieel herzien. In de tussentijd is deze meerdere ma-

len partieel herzien. De laatst geconsolideerde versie van de Verordening is op 1 januari 

2018 in werking getreden. Hierin zijn alle verscheidene gedeeltelijke herzieningen in op-

genomen. Gemeenten en planopstellers moeten bij het opstellen van dergelijke besluiten 

de regels van de Verordening ruimte Noord-Brabant toepassen, waarmee de gemeente-

lijke bevoegdheden worden ingeperkt. Behalve dat de verordening eisen stelt aan door 

de gemeenten in Noord-Brabant op te stellen bestemmingsplannen, projectbesluiten en 

beheersverordeningen, vormt het een toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen.  

 

In de Verordening is aangegeven hoe men omgaat met ruimtelijke ontwikkelingen in Bra-

bant. Op de kaart, behorende bij de Verordening, zijn vier verschillende structuren en 

aanduidingen weergegeven. Het beleid van de provincie is voor een groot deel geba-

seerd op deze structuren. Per structuur is in de regels aangegeven welke ontwikkelings-

mogelijkheden per functie of locatie mogelijk is. Binnen de gemeente Gemert-Bakel ko-

men drie van de vier structuren in het buitengebied voor, namelijk: 

- groenblauwe mantel; 

- gemengd landelijk gebied; 

- Natuur Netwerk Brabant. 

 

Tevens geeft de provincie per structuur aan of en wat voor beschermingsregime van toe-

passing is middels een aanduiding. Voor het plangebied zijn de volgende aanduidingen 

van toepassing: 

- zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling; 

- cultuurhistorisch vlak; 

- aardkundig waardevol; 
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- beperkingen veehouderij; 

- doorgroeigebied glastuinbouw; 

- stalderingsgebied; 

- rechtstreeks werkende regel voor sanerings- en verplaatsingslocatie –RBS; 

- rechtstreeks werkende regel voor sanerings- en verplaatsingslocatie – VIV; 

- behoud en herstel van watersystemen; 

- regionale waterberging; 

- reservering waterberging; 

- Natuur Netwerk Brabant - ecologische verbindingszone; 

- attentiegebied Natuur Netwerk Brabant. 

 

In de volgende figuren worden de verschillende structuren in combinatie met de aanwe-

zige gebiedsaanduidingen voor het plangebied weergegeven. De beschrijving van de 

aanwezige structuren en aanduidingen binnen Gemert-Bakel is opgenomen in bijlage 1. 

Hoe de gemeente Gemert-Bakel deze structuren en aanduidingen opneemt in haar be-

stemmingsplan wordt verder toegelicht in hoofdstuk 3. 

Figuur 2. Uitsnede Verordening Themakaart Cultuurhistorie 
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Figuur 3. Uitsnede uit Verordening Themakaart Natuur en landschap 

Figuur 4. Uitsnede Verordening Themakaart agrarische ontwikkeling en windturbines 



Hoofdstuk 2 13   13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 5. Uitsnede Verordening Themakaart Water 
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Figuur 6. Uitsnede uit Verordening Themakaart stedelijke ontwikkeling 
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In de Verordening zijn nieuwe regels opgenomen over de zorgplicht van de ruimtelijke 

kwaliteit, de veehouderij en mestbewerking. De zorgplicht voor de ruimtelijke kwaliteit be-

treft zorgvuldig ruimtegebruik, rekening houden met de omgeving en of de ontwikkeling 

bijdraagt aan het behoud of de versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Dit vergt een ac-

tieve instelling van iedereen die bij een ontwikkeling betrokken is, ook de gemeente Ge-

mert-Bakel.  

 

Het wezenlijke verschil tussen het oude en nieuwe provinciale beleid voor veehouderijen 

is dat het beleid niet meer is gericht op de beperking van intensieve veehouderij, maar op 

het stimuleren van een zorgvuldige veehouderij en grondgebondenheid. De denklijn 'Ont-

wikkelruimte moet je verdienen en is niet onbegrensd' is voor de zorgvuldige veehouderij 

de basis. 

 

Per 8 juli 2017 is het noodzakelijk om te stalderen wanneer als hokdierhouderij, omdat 

gemeente Gemert-Bakel binnen een van de zes aangewezen stalderingsgebieden is ge-

legen.. Een hokdierhouderij wordt gedefinieerd in de Verordening als een veehouderij 

met uitzondering van nertsenhouderij, melkrundveehouderij en schapenhouderij. Daar-

naast geldt met de ingang van de nieuwe Verordening een verbod op het vestiging van, 

het uitbreiden van en omschakelen naar geitenhouderijen in de Provincie Noord-Brabant. 

 

Ook op mestbewerking blijft de provincie sterk sturen op de mestbewerkingsproblematiek 

en – capaciteit. Zowel in de groenblauwe mantel als in gemengd landelijk gebied is mest-

bewerking van ter plaatse geproduceerde mest door veehouderijen toegestaan. De vesti-

ging of uitbreiding van een mestbewerkingsbedrijf voor mest van derden is alleen in ge-

mengd landelijk gebied onder voorwaarden toegestaan.  

 

Een uitgebreide beschrijving over hoe de provincie haar nieuwe regels vorm heeft gege-

ven is opgenomen in bijlage 1.  

 

 
2.3 Gemeentelijke beleid 
 

De volgende beleidskaders zijn van belang voor dit bestemmingsplan:  

- Structuurvisie Gemert-Bakel 2011-2021;  

- Visie Plattelandsontwikkeling Gemert – Bakel;  

- Uitvoeringsprogramma 2013-2020;  

- Beleidskader plattelandswoningen; 

- Woonvisie 2009 – 2015; 

- Watertakenplan gemeente Gemert- Bakel;  

- Gemeentelijk geurbeleid; 

- Gemeentelijk archeologisch beleid; 

- Gemeentelijk cultuurhistorisch beleid [Oude akkers]; 

- Gemeentelijk VAB-beleid; 
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- Beleidsnota Bed & Breakfast; 

- Beeldkwaliteitsplan Buitengebied Gemert-Bakel; 

- Handreiking Kwaliteitsverbetering van het landschap Gemert-Bakel (geactualiseerd 

20 februari 2018); 

- Notitie Duurzaamheid in bestemmingsplan Buitengebied; 

- Beleidsnotitie pluimvee. 

 

Een korte beschrijving van de genoemde beleidsdocumenten en de relevantie voor en de 

borging daarvan in het onderhavige bestemmingsplan is weergegeven in bijlage 1. 

 
 
2.4 Nieuwe ruimtelijke / functionele ontwikkelingen 
 

Een aantal ontwikkelingen loopt mee met deze bestemmingsplanprocedure. Deze zijn 

met name naar voren gekomen tijdens de uitgevoerde inventarisatie. In deze paragraaf 

worden de plannen per locatie kort toegelicht. Per ontwikkeling is een aparte ruimtelijke 

onderbouwing opgesteld die de ontwikkeling verantwoordt. In de bijlagen van dit bestem-

mingsplan zijn deze ruimtelijke onderbouwingen opgenomen. In bijlage 2 is een tabel op-

genomen waar kort de ontwikkeling per locatie in is beschreven. Het betreft de volgende 

locaties: 

- Esp 9 te Bakel; 

- Heidveld 2 te Bakel; 

- Roessel ong. te Bakel; 

- Hanenkamseweg 19 in De Mortel; 

- Burgemeester Nooijenlaan 6 in De Rips; 

- Zandstraat 4 te Gemert; 

- Dennenweg 8 te Gemert; 

- Galgeveldseweg 15 te Gemert; 

- Groenesteeg 35 te Gemert; 

- Paashoefsedijk 21 te Gemert; 

- Sparrenweg 5 te Gemert; 

- Kapelweg 33 te Handel; 

- Peeldijk 32 te Handel; 

- Klef 6 te Milheeze; 

- Peeldijk 2 te Milheeze. 

 

Op 20 april 2017 is de laatste partiële herziening vastgesteld van het bestemmingsplan 

‘Gemert-Bakel Buitengebied 2010’. Samen met de andere partiële herzieningen die tus-

sen 2010 – 2017 zijn doorlopen worden deze locaties opgenomen in het bestemmings-

plan ‘Gemert-Bakel Buitengebied 2017’.  
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2.5 Doorlopen procedures en verleende vergunningen na 2010 
 

In de periode tussen het vaststellen van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010’ en het 

opstellen van dit bestemmingsplan zijn verschillende procedures gevoerd om ontwikkelin-

gen mogelijk te maken, zoals enkele kleine woningbouwlocaties en individuele bouwver-

gunningen. De procedures die zijn afgerond, of waarvoor vergunning is verleend, zijn in 

dit plan één op één overgenomen. Een overzicht van de doorlopen procedures en ver-

leende vergunningen na 2010 die in dit bestemmingsplan zijn verwerkt is als bijlage 2 bij 

deze toelichting gevoegd. 

 
 
2.6 Wettelijk verplichte onderdelen 
 

2.6.1 Standaard bestemmingsplannen 

 

De RO Standaarden bestaan uit wettelijk verplichte standaarden en toelichtingen op deze 

standaarden (praktijkrichtlijnen en werkafspraken). Voor het digitaliseren van plannen die 

niet onder de digitale verplichting van de Wro vallen (bijvoorbeeld oudere plannen die 

nog wel geldend zijn) zijn er facultatieve standaarden. De nu geldende standaard is RO 

Standaarden 2012. Alle plannen die vanaf 1 juli 2013 in procedure zijn, moeten voldoen 

aan deze standaarden. Omdat veel onderdelen worden herzien én het feit dat de ge-

meente Gemert-Bakel helderheid wil bieden met duidelijk raadpleegbare plannen is het 

noodzakelijk om het hele bestemmingsplan Buitengebied om te zetten naar de nieuwe, 

geldende, standaarden. Een voorbeeld van een naamswijziging is dat de bestemming 

“Groenvoorzieningen” gewijzigd is in “Groen”. Het gaat hier met name om terminologie en 

systematiek. Deze wijziging heeft geen invloed op het beleid.  

 

Met het opstellen van deze herziening zijn de gebiedsbestemmingen en de verschillende 

aanduidingen vergeleken met de geldende verplichte standaarden zoals die in de 

SVBP2012 zijn aangegeven. Vanwege de SVBP2012 is een aantal aanduidingen, ge-

bieds- en dubbelbestemmingen van naam gewijzigd. Dit heeft niet geleid tot ander beleid 

voor deze bestemmingen of functies, slechts de naam is gewijzigd. 

 

2.6.2 Wabo 

 

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is sinds 6 november 2008 van 

kracht en regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïnte-

greerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu, die leidt 

tot: 

 betere dienstverlening aan bedrijven en burgers; 

 minder administratieve lasten voor bedrijven en burgers;  

 kortere procedures;  

 voorschriften die op elkaar zijn afgestemd. 
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Door de verplichte doorvoering van de Wabo in het bestemmingsplan is een aantal bena-

mingen aangepast. Het beleid zoals dat opgenomen is in het bestemmingsplan ‘Buiten-

gebied 2010’ is hierdoor niet aangepast. Voorbeelden van naamswijzigingen zijn “afwij-

kingsbevoegdheden” in plaats van “vrijstellingen” en “omgevingsvergunning voor het uit-

voeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden” in plaats van “aan-

legvergunningen”. 
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3. GEWIJZIGD KADER 

3.1 Inleiding 
 

In dit hoofdstuk worden de onderdelen toegelicht die gewijzigd zijn ten opzichte van het 

bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010’. De herziening van bestemmingsplan ‘Buitenge-

bied’ is voornamelijk bedoeld om de Verordening ruimte te verankeren. Er wordt met 

deze integrale herziening geen volledig nieuwe koers of nieuw beleid bepaald voor het 

buitengebied. Het kader voor dit bestemmingsplan is het bestaande gemeentelijk beleid 

in relatie tot de Verordening ruimte. De reeds vastgestelde, gemeentelijke beleidsnota’s 

zijn onderwerp voor het bepalen van de inhoud van het bestemmingsplan in relatie tot de 

Verordening ruimte Noord-Brabant en bepalen daarmee ook het gewijzigd kader zoals 

opgenomen in dit hoofdstuk. 

 

In paragraaf 3.2 en 3.3 wordt ingegaan op de wijzigingen in de integrale herziening in re-

latie tot de Verordening ruimte en de vastgestelde gemeentelijke beleidskaders. In para-

graaf 3.2 worden de onderdelen die van toepassing zijn op gebiedsniveau toegelicht. 

Hierbij valt te denken aan zoneringen vanuit de Verordening ruimte. In paragraaf 3.3 

wordt per functie aangegeven wat de wijzigingen zijn. Hierbij valt te denken aan agrari-

sche bedrijven en overige bedrijven. De overige (locatie gebonden) wijzigingen worden 

behandeld in paragraaf 3.4 en 3.5. 

 

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van dit bestemmingsplan. Verspreid in dit be-

stemmingsplan zijn al veel punten op het gebied van duurzaamheid verwerkt. Hierbij is 

het bestemmingsplan zo ingericht dat er aan de hand van andere toetsingskaders zoals 

de Structuurvisie ruimte blijft voor duurzame ontwikkelingen die niet per direct volgens 

het bestemmingsplan mogelijk zijn. 

 

 

3.2 Gebied 
 

3.2.1 Structuren 

De Verordening ruimte Noord-Brabant onderscheidt vier structuren. Voor de toelaatbare 

ontwikkelingen is van belang dat binnen de provincie gebieden zijn aangewezen als bij-

voorbeeld ‘gemengd landelijk gebied’ of ‘groenblauwe mantel’. De gemeente is vrij in 

haar keuze om de provinciale structuren over te nemen. 

 

Voornamelijk de structuren ‘groenblauwe mantel’ en ‘gemengd landelijk gebied’ zijn aan-

wezig in het buitengebied van Gemert-Bakel. ‘Bestaand stedelijk gebied’ komt niet of wei-

nig voor. Beleidstechnisch is het onderscheid tussen ‘groenblauwe mantel’ en ‘gemengd 
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landelijk gebied’ nauwelijks van belang, omdat de toelaatbare ontwikkelingen in beide ge-

bieden identiek zijn. Er zijn maar enkele ontwikkelingsmogelijkheden welke een andere 

motivering vragen in de groenblauwe mantel dan in het gemengd landelijk gebied. 

In het huidige bestemmingsplan is voor deze enkele ontwikkelingsmogelijkheden al een 

wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Dat betekent dat voor deze ontwikkelingen een be-

stuurlijk besluit genomen dient te worden voordat een dergelijk initiatief in procedure ge-

bracht kan worden en dat bij die bestuurlijke afweging rekening gehouden kan en zal 

worden met de consequenties van de ligging van het initiatief binnen een van beide struc-

turen. De zones ‘beperkingen veehouderij’ en ‘doorgroeigebied glastuinbouw’ zijn in dit 

bestemmingsplan middels gebiedsaanduidingen opgenomen. Deze zijn wél opgenomen 

omdat deze van invloed zijn op de ontwikkelings-/bouwmogelijkheden voor veehouderijen 

en glastuinbouwbedrijven. 

 

In de gemeentelijke ‘Structuurvisie+ Gemert-Bakel 2011-2021’ worden zes deelgebieden 

benoemd. Deze zijn weergegeven in de onderstaande afbeelding.  

 

Figuur 7. Verbeelding Structuurvisie+ Gemert-Bakel 2011-2021 



Hoofdstuk 3 21   21 

In de te actualiseren structuurvisie van de gemeente Gemert-Bakel zullen andere struc-

turen worden gehanteerd. Deze structuren zullen concreter afgestemd zijn met de ken-

merken binnen Gemert-Bakel en het daarbij horende beleid. De nieuwe gemeentelijke 

structuurvisie is nog in voorbereiding. Vooralsnog zijn er dus geen gemeentelijke struc-

turen die als gebiedsaanduiding worden opgenomen in dit bestemmingsplan. Bij de di-

verse flexibiliteitsbepalingen in de regels zal wel rekening worden gehouden met de be-

leidsuitgangspunten die volgens de structuurvisie gelden voor de deelgebieden zoals 

aangegeven in de geldende structuurvisie. 

 

In de afweging welke ten grondslag ligt aan toepassing van de diverse flexibiliteitsbepa-

lingen in het bestemmingsplan wordt daarnaast ook rekening gehouden met de in het 

beeldkwaliteitsplan Buitengebied1 opgenomen landschappelijke kwaliteiten. In dit beeld-

kwaliteitsplan is het plangebied ingedeeld in drie landschappelijke deelgebieden: 

1. Het beekdallandschap 

2. Het kampenlandschap met oude akkers 

3. Het Peelontginningenlandschap (inclusief het daarbinnen gelegen landbouwontwik-

kelingsgebied voor intensieve veehouderij) 

 

De ligging van de drie landschappelijke deelgebieden is weergegeven in figuur 8. In het 

beeldkwaliteitsplan worden de gebieden als volgt beschreven: 

 

Beekdallandschap 

De beeldbepalende structuren van het beekdallandschap zijn de beken, die van oudsher 

door het landschap slingeren tussen de dekzandruggen. Deze beelddragers worden ge-

voed door een hoger gelegen brongebied. Via erosiegeulen (en kwel) wordt het water af-

gevoerd richting het lage overstroomgebied; het beekdal. 

 

Vanwege de lage en natte omstandigheden is in het beekdal van oudsher sprake van re-

latief weinig bebouwing. De natte gronden werden gebruikt voor het houden van vee. Als 

afbakening van de percelen werden vele landschapselementen (houtsingels en struweel), 

haaks op de beken aangeplant. Om de waterhuishouding in het gebied beter te kunnen 

regelen hebben veel beken hun slingerende loop verloren en zijn deze recht getrokken. 

Deze verandering ging gepaard met een toename van bebouwing, grotere kavels en een 

afname aan landschapselementen (het kleinschalige landschap was economisch niet 

rendabel). Dit betekende een sterke verandering in de uitstraling van het landschap. 

Het fijnmazige, kleinschalige patroon van graslanden met smalle kavels loodrecht op de 

meanderende beekloop is alleen pleksgewijs nog aanwezig en vormt zodoende geen ka-

rakteristieke weergave meer voor de uitstraling van het huidige beekdallandschap. Onder 

invloed van schaalvergroting en herverkaveling zijn veel landschapselementen verdwe-

nen en is plaatselijk het kleinschalige karakter verruild voor openheid. De huidige groene 

uitstraling is met name aanwezig door boscomplexen en robuuste lijnvormige land-

schapselementen zoals houtsingels, struweel en bomenrijen. 

                                                      
1 Beeldkwaliteitsplan Buitengebied gemeente Gemert-Bakel, Bügel-Hajema d.d. december 2015 
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Het huidige beekdallandschap kenmerkt zich dan ook sterker door een afwisseling in 

openheid en beslotenheid. 

 

  

Kampenlandschap met oude akkers 

Een langgerekte dekzandrug met noordwestzuidoostelijke richting zorgde voor gunstige, 

hoge en droge, omstandigheden waarop men zich van oudsher vestigde. Op de dek-

zandrug zijn dan ook de meeste dorpen en gehuchten van Gemert-Bakel te vinden. 

Tussen de hogere delen stroomden beekjes, hetgeen ideaal was voor een gemengde be-

drijfsvoering (akkerbouw en veeteelt).  

Het kampenlandschap bestaat uit individuele akkers. Ieder kamp bestaat uit: 

- akkers op de hoger gelegen dekzandrug; 

Figuur 8. Kaart landschappelijke deelgebieden Beeldkwaliteitsplan Buitengebied 



Hoofdstuk 3 23   23 

- grasland langs de beekjes tussen de ruggen, en: 

- het boerenerf tussen de hoger gelegen akkers en de lager gelegen weilanden, op de 

flank van de rug. 

 

Om de gewassen te beschermen tegen wildvraat en wind werden (veelal) rechtlijnige 

landschapselementen aangeplant op de perceelsgrenzen. Deze landschapselementen, 

zoals houtwallen- en singels, vormden een aaneengesloten geheel waartussen de erven 

gelegen waren. Hierdoor kenmerkt het kampenlandschap zich door een groen en klein-

schalig karakter. 

In het landschap is sprake van aardige hoogteverschillen, waardoor de percelen veelal 

een grillige verkaveling kennen. Mede door de hoogteverschillen hebben de wegen een 

bochtig verloop en liggen de erven verspreid in het landschap. Het hoogteverschil werd 

nog eens vergroot doordat de arme gronden werden opgehoogd met mest en heideplag-

gen om deze vruchtbaar te maken. Dit heeft geresulteerd in de karakteristieke bolle ak-

kers (enken). 

 

Bolle akkers 

De bolle akkers zijn kenmerkend voor de arme Brabantse zandgronden. Boeren hebben 

jaar na jaar de aarde verrijkt via dierlijke mest vermengd met turf. Hiervoor werd het pot-

stalsysteem toegepast. Turf (gestoken in de moerassige Peel) vormde het strooisel van 

de stal. Gedurende zo’n zes maanden werd de stal niet uitgemest, maar werd als het no-

dig was turf bijgestrooid. Het mengsel van mest en veen was een goede meststof en 

werd over de akker uitgespreid. 

De dikte van de (enk)eerdlaag, zoals de bruine aarde heet, in de bolle akkers kan sterk 

verschillen. Door de wijze van ploegen is de glooiende bolle vorm ontstaan. Op de akker 

is vrijwel geen sprake van beplanting of water, waardoor de glooiende openheid karakte-

ristiek is. 

 

Peelontginningslandschap 

Het Peelontginningenlandschap is een relatief jong agrarisch landschap. In de 2e helft 

van de 19e eeuw werd het mogelijk om de woeste gronde van De Peel op grote schaal te 

ontginnen. Tussen de eerste ontgonnen kavels lagen nog woeste gronden met heide en 

bosjes. Plaatselijk zijn deze nog terug te vinden, zoals de Klotterpeel en de Krim. 

Het Peelontginningenlandschap kent twee type ontginningen: 

1. Eerste heideontginningen en jonge Peelontginningen. 

2. Bosrijke ontginningen. 

 

Jonge ontginningen 

Het Peellandschap was oorspronkelijk een open vlakte, van oorsprong bestaande uit 

hoogveengronden. Vanuit het westen werden de eerste heidegronden (rond 1840) ont-

gonnen. Het ontginnen van het veengebied vanaf 1900 werd grootschaliger ingericht. Op 

de nattere delen is sprake van vooral rundveehouderijen en op de drogere delen was 

sprake van bosbouw (zie bosrijke ontginningen). 
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Tegenwoordig is het verschil tussen de eerste heideontginningen en de jonge Peelontgin-

ningen wat betreft maat en schaal van de erven nauwelijks waarneembaar. In de uitwer-

king van de Peelontginningen wordt dan ook geen onderscheidt gemaakt. De jonge ont-

ginningen hebben een sterk agrarisch karakter. Het landschap is verkaveld in een rechtlij-

nig en geordend patroon. De erven zijn niet willekeurig ontstaan, maar onderdeel van het 

ontginningensysteem. De erven zijn uitsluitend aan ontginningslinten gelegen met een 

heldere indeling in een woonzone aan de voorzijde van het erf en een bedrijfskavel daar-

achter. Net zoals het landschap hebben de erven een rechthoekig tot blokvormig bouw-

kavel. Beplanting beperkt zich in grote mate tot bomenlanen (de ontginningslinten). Tus-

sen de bomenlanen is sprake van openheid. 

 

Bosrijke ontginningen 

Ten behoeve van de mijnbouw in Zuid-Limburg is een groot gedeelte van de woeste 

grond omgezet in bos. Het omvangrijke bosgebied van de Stippelberg markeert groten-

deels de overgang van het kampenlandschap richting het ontginningenlandschap. 

Het grillige en dynamische karakter van het kampenlandschap vloeit over in het bosge-

bied, waarbij deze langzaam overgaat in een rechtlijnig en geordend patroon. De bosran-

den aan de zijde van het kampenlandschap zijn dynamisch en hebben een geleidelijke 

overgang. De overgang in het ontginningenlandschap tussen het bos en de agrarische 

gronden is rechtlijnig en scherp. 

 

Afweging structuren 

De structuren uit de Verordening zijn –behoudens de zones ‘beperkingen veehouderij’ en 

‘doorgroeigebied glastuinbouw’ niet opgenomen in de integrale herziening van het be-

stemmingsplan ‘Buitengebied 2010’. Behoud en/of versterking van de landschappelijke 

kwaliteiten binnen het plangebied is gewaarborgd door in de diverse flexibiliteitsbepa-

lingen op te nemen dat bij gebruikmaking daarvan moet worden voldaan aan de uit-

gangspunten en doelstellingen in het beeldkwaliteitsplan.  

 

3.2.2 Aanduidingen 

Zoals eerder aangegeven zijn naast structuren ook aanduidingen opgenomen in de Ver-

ordening. Het doel van deze aanduidingen is om bepaalde waarden van deze gebieden 

te beschermen, ontwikkelen of te behouden. Een deel van deze aanduidingen, zoals de 

ecologische verbindingszones (EVZ), is al overgenomen. Voor de overige aanduidingen 

dient ook aangegeven te worden hoe ze geborgd worden in het bestemmingsplan. 

 

Het Natuur Netwerk Brabant (NNB, voormalige EHS) is in het huidige bestemmingsplan 

grotendeels bestemd als ‘Natuur’. Daar waar het NNB nog niet gerealiseerd is, dient het 

bestaande gebruik en bebouwing gerespecteerd te worden. Een wijzigingsbevoegdheid 

is opgenomen om op de gronden waar nog geen NNB gerealiseerd is, alsnog op eenvou-

dige wijze realisatie van het NNB mogelijk te maken. De provincie Noord-Brabant heeft 
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dus ingestemd met de huidige systematiek voor de bescherming van de NNB en de eco-

logische verbindingszones (EVZ).  

 

Op gemeentelijk niveau zijn de cultuurhistorische en archeologische waarden gewaar-

borgd door middel van cultuurhistorisch en archeologisch beleid. Aardkundig waardevolle 

gebieden zijn niet volledig beschouwd in deze beleidsstukken. Daar waar aardkundige 

waarden niet geborgd zijn, wordt het provinciaal beleid van kracht in het bestemmings-

plan. Cultuurhistorische en archeologische waarden worden zowel geborgd in het be-

stemmingsplan middels dubbelbestemmingen als in de beleidstukken.  

 

De veehouderijen gelegen binnen een gebied met de aanduiding ‘Beperkingen veehou-

derij’ moeten aan specifieke voorwaarden voldoen wanneer ze uit willen breiden in be-

bouwing. Het vergroten van de bebouwing binnen het bestemmingsvlak onder verschil-

lende voorwaarden, zou niet met uitvoerige procedures gerealiseerd moeten worden. 

Een afwijkingsbevoegdheid met toetsing aan de gestelde voorwaarden is hier passend. 

 

Binnen de gemeente is een doorgroeigebied voor glastuinbouw aanwezig. Binnen dit ge-

bied gelden regels omtrent de uitbreiding van bestaande glastuinbouwbedrijven. Buiten 

dit gebied zijn ook verschillende glastuinbouwbedrijven gelegen. Dit leidt tot een tweede-

ling van de regelgeving voor de bedrijven. Binnen het doorgroeigebied glastuinbouw wor-

den meer directe mogelijkheden voor bedrijven geboden om uit te breiden in bedrijfsbe-

bouwing. Hiervoor moet wel aan specifieke voorwaarden voldaan worden. Het vergroten 

van de bebouwing binnen het bestemmingsvlak kan doorgaans middels een afwijkings-

procedure mogelijk gemaakt worden.  

 

Glastuinbouwbedrijven buiten het doorgroeigebied kunnen uitbreiden tot 1,5 ha bestem-

mingsvlak. Glastuinbouwbedrijven binnen het doorgroeigebied kunnen uitbreiden tot 3 

ha. Bestemmingsvlak, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Hiervoor is de 

gebiedsaanduiding ‘overige zone – doorgroeigebied glastuinbouw’ opgenomen. Daarin is 

tevens een afwijkingsbevoegdheid opgenomen voor vestiging van of omschakeling naar 

een glastuinbouwbedrijf. 

 

Verschillende locaties binnen de gemeente Gemert-Bakel hebben gebruik gemaakt van 

de RBS- of VIV-regeling. Deze locaties zijn in de Verordening ruimte aangeduid als sane-

rings- of verplaatsingslocatie. Middels een partiële herziening hebben deze locaties een 

passende herbestemming gekregen. Hiermee is verdere borging van sanerings- en ver-

plaatsingslocaties in het bestemmingsplan niet noodzakelijk. 

 

Afweging 

- In de integrale herziening is de huidige bestemmingsplansystematiek overgenomen 

voor het Natuur Netwerk Brabant en Ecologische Verbindingszones; 

- De archeologische en aardkundige waarden worden geborgd in dubbelbestemmin-

gen; 
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- De aanduidingen gerelateerd aan water worden geborgd in dubbelbestemmingen; 

- De aardkundig waardevolle gebieden zijn aangeduid conform de Verordening; 

- De reconstructiezoneringen worden verwijderd in dit bestemmingsplan; 

- De aanduiding ‘beperkingen veehouderij’ is overgenomen conform de Verordening; 

- De aanduiding ‘doorgroeigebied glastuinbouw’ is overgenomen in het bestemmings-

plan conform de Verordening. 

 

3.2.3 Kwaliteitsverbetering 

 

3.2.3.1 Algemene regeling kwaliteitsverbetering  

 

In artikel 3 van de Verordening wordt ingegaan op de zorgplicht van de ruimtelijke kwali-

teit. Als hoofdregel is opgenomen dat ontwikkelruimte bijdraagt aan het versterken van de 

ruimtelijke kwaliteit. Dit vergt een actieve instelling van iedereen die bij een ontwikkeling 

betrokken is. Het is aan de gemeenten om invulling te geven aan ruimtelijke kwaliteit op 

lokaal niveau om het begrip ruimtelijke kwaliteit meer concreet te maken. In 2015 heeft 

de gemeente Gemert-Bakel daarom een Handreiking Kwaliteitsverbetering van het land-

schap opgesteld, waarin verschillende methodieken zijn uitgewerkt.  

 

De provincie Noord-Brabant geeft de voorkeur aan een concreet, objectief kader voor 

kwaliteitsverbetering. De gemeente ziet ook in dat het zinvol is om een gemeentelijke ver-

taling te maken van de provinciale handreiking. Er is al een groenfonds (BIOfonds) waar-

van de invulling wordt opgenomen in de Structuurvisie. Het groenfonds kan worden inge-

zet voor kwaliteitsverbetering, wanneer deze niet op locatie kan plaatsvinden. De erva-

ring leert dat alleen objectieve berekeningen van kwaliteitsverbetering zo worden uitge-

voerd dat deze passend zijn binnen de kaders. De feitelijke uitvoering sluit hierbij dan niet 

altijd aan. Een uitgewerkt erfbeplantingsplan is daarom gewenst. In de voorfase van een 

plan wordt zo goed nagedacht over de invulling en deze wordt feitelijk dan ook beter uit-

gevoerd. Wanneer een wijziging of afwijking van de regels uit het bestemmingsplan 

plaatsvindt, moet de kwaliteitsverbetering gemotiveerd en onderbouwd worden. Voor ont-

wikkelingen die passen binnen de regels dient 20% van de omvang van het (nieuwe) be-

stemmingsvlak landschappelijk ingepast te worden.  

 

Afweging 

 De provinciale handreiking is vertaald naar een gemeentelijk objectief kader voor 

kwaliteitsverbetering; 

 Kwaliteitsverbetering wordt vereist bij plannen die niet direct binnen de regels passen 

(afwijkingen en wijzigingen); 

 Nadere regels betreffende erfbeplanting/landschappelijke inpassing zijn opgenomen 

voor bouwplannen die direct binnen de bouwregels passen; 

 In het plan is een voorwaardelijke bepaling opgenomen om de uitvoering en instand-

houding van de kwaliteitsverbetering te waarborgen.  
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3.2.3.2 Gemeentelijke uitvoering kwaliteitsverbetering 

 

In het huidige bestemmingsplan is als algemene bouwregel opgenomen dat 20% van de 

omvang van het (nieuwe) bestemmingsvlak, ongeacht de bestemming, bestemd moet 

zijn voor groene erfinrichting. Deze eis is strenger dan de 10%-eis die de provincie stelt. 

De eis van de provincie is echter alleen van toepassing op de uitbreiding van een vee-

houderij. Bij andere bestemmingen wordt vanuit de provincie om maatwerk gevraagd 

voor kwaliteitsverbetering.  

 

Als er sprake is van een wijziging van het bouwvlak van een agrarisch bedrijf, is 10% bin-

nen en 10% buiten het bouwvlak toegestaan in het huidige bestemmingsplan. Door 10% 

binnen en 10% buiten het bouwvlak toe te staan, worden binnen het bouwvlak meer 

bouwmogelijkheden geboden. Het uitgangspunt van 20% beplanting is mede een onder-

bouwing van de vereiste kwaliteitsverbetering.  

 

Een aantal jaar geleden werd bij de omgevingsvergunning ook een inhoudelijk beplan-

tingsplan aangeleverd. Hiermee werd de eis van 20% ook inhoudelijk getoetst. Nu wordt 

enkel nog de situatietekening met het aantal m2 groen opgevraagd. De inhoudelijke toet-

sing vond niet meer plaats. Er worden weinig erfbeplantingsplannen ook daadwerkelijk 

gerealiseerd. Aanvragen voldoen ook niet altijd aan de 20%-eis voor groene erfinrichting 

en wordt gevraagd naar de minder strenge eis vanuit de provincie. Een groot gedeelte 

van de 20% groene erfinrichting wordt ingezet door de tuin behorende bij de bedrijfswo-

ning als zodanig erbij te betrekken.  

 

Opnieuw uitgewerkte beplantingsplannen opvragen kan leiden tot plannen waarvoor 

meer draagvlak is vanuit de aanvrager. Hierdoor is de kans aanwezig dat het ook gereali-

seerd wordt. Daarbij wordt het hierdoor mogelijk om details te toetsen, zoals afstanden 

die aangehouden dienen te worden tot de waterloop/keurzone. Het opvragen van derge-

lijke plannen vraagt wel meer interne toetsingscapaciteit en een actueel beeldkwaliteits-

plan. In december 2015 is mede hierom een nieuw beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Het is 

noodzakelijk dat een goede planregeling wordt opgenomen waarmee het mogelijk ge-

maakt wordt om te handhaven op niet uitgevoerde beplantingsplannen.  

 

De regeling voor erfbeplanting bij een omgevingsvergunning wordt in het bestemmings-

plan via een afwijkingsbevoegdheid geregeld (zie bijlagen voor het collegebesluit). In het 

ontwerpbestemmingsplan "Gemert-Bakel Buitengebied 2017’ wordt een afwijkingsbe-

voegdheid voor alle bouwaanvragen boven de 50 m2 opgenomen ten behoeve van de 

landschappelijke inpassing van het nieuwe bouwwerk. In de eerstvolgende legesverorde-

ning wordt ook opgenomen dat er geen leges in rekening worden gebracht voor een om-

gevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan ten behoeve van erfbeplan-

ting.  
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Afweging 

 Er wordt vastgehouden aan de norm van 20% van het bouwvlak welke gerealiseerd 

dient te worden aan groene erfinrichting; 

 Er wordt een afwijkingsbevoegdheid voor alle bouwaanvragen boven de 50 m2 opne-

men in het bestemmingsplan ten behoeve van de landschappelijke inpassing van het 

nieuwe bouwwerk; 

 De erfbeplanting mag ook buiten het bouwvlak gerealiseerd worden; 

 Uitgewerkte beplantingsplannen worden opgevraagd bij de omgevingsvergunning-

aanvraag; 

 Er zijn voorwaardelijke bepalingen (ter uitvoering en handhaving) opgenomen in het 

bestemmingsplan; 

 Artikel 28.4 wordt uit het bestemmingsplan verwijderd; 

 In de eerstvolgende legesverordening wordt opgenomen dat er geen leges in reke-

ning worden gebracht voor een omgevingsvergunning om af te wijken van het be-

stemmingsplan ten behoeve van erfbeplanting. 

 

 

3.3 Functies 
 

3.3.1 Agrarische bestemmingen  

3.3.1.1 Regeling veehouderijen 

 

De regeling met betrekking tot veehouderijen heeft een andere inhoud gekregen in de 

Verordening. Voor de gemeente Gemert-Bakel betekent dit dat op de volgende punten 

een keuze gemaakt dient te worden met betrekking tot de integrale herziening van het 

bestemmingsplan: 

 Onderscheid in diersoorten; 

 Omschakelings- en vestigingsmogelijkheden; 

 Uitbreidingsmogelijkheden binnen het bouwvlak; 

 Vergrotingen/vormveranderingen van het bouwvlak; 

 Uitbreidingen van het bouwvlak >1,5 hectare; 

 Voorzieningen (voerplaten, sleufsilo’s, paardenbakken) buiten het bouwvlak; 

 Verankering BZV; 

 Zorgvuldige dialoog; 

 Geurbelasting. 

 

Onderscheid diersoorten 

De zonering voor de intensieve veehouderijen is ingetrokken. Voor gebieden rondom ker-

nen en natuur gelden nog wel beperkingen. Daarvoor is in de Verordening de aanduiding 

‘Beperkingen veehouderij’ opgenomen. Ook het specifieke beleid dat sinds 2009 was in-

gesteld voor schapen- en geitenhouderijen is ingetrokken. De basis voor de nieuwe sys-

tematiek is dat de huidige omvang van alle veehouderijen wordt vastgelegd, zowel qua 
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omvang van het bouwperceel als omvang van de bebouwing. Om ontwikkelruimte te ver-

dienen moet er sprake zijn van (een ontwikkeling naar) een zorgvuldige veehouderij. Dit 

doet een ondernemer door maatregelen te treffen voor zijn veehouderij die deze ontwik-

keling ondersteunen. Voor alle veehouderijbedrijven geldt eenzelfde regime. 

 

In het huidige bestemmingsplan wordt nog wel onderscheid gemaakt tussen grondgebon-

den, niet-grondgebonden en intensieve veehouderijen. Grondgebonden bedrijven (melk-

veehouderijen) zijn aangeduid als ‘gg’, intensieve bedrijven, welke niet grondgebonden 

zijn, als ‘iv’. De redenering dat een melkveehouderij een grondgebonden bedrijf is, sluit 

niet meer aan op de kaders van de Verordening. Het op voorhand aangeven welke be-

drijven grondgebonden zijn is hierdoor niet meer zinvol. Dit is nu afhankelijk van het aan-

tal dieren, het grondeigendom en grondgebruik van de agrariër. Het is niet mogelijk om 

dit in een momentopname vast te leggen.  

 

Daarnaast dient ook ingespeeld te worden op de afwaartse beweging van intensieve vee-

houderij activiteiten in het buitengebied. Dit wil de gemeente doen door in een nieuwe in-

tegrale herziening de bedrijven die nu aangeduid zijn als een intensieve veehouderij en 

omschakelen naar een niet-intensief veehouderijbedrijf te herbestemmen binnen het be-

reik van de geldende agrarische bestemming. 

 

Afweging: 

 De aanduidingen specifieke vorm van agrarisch – grondgebonden, niet grondgebon-

den en paardenhouderijen vervallen; 

 Alleen de bestaande intensieve veehouderijen zijn aangeduid als ‘intensieve veehou-

derij (iv); 

 Voor locaties met zowel de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch - intensieve 

veehouderij’ als ‘specifieke vorm van agrarisch – grondgebonden’ vervalt de aandui-

dingen grondgebonden, de aanduiding intensieve veehouderij wordt vervangen voor 

‘specifieke vorm van agrarisch – nevenactiviteit intensieve veehouderij’; 

 Daar waar de aanduiding ‘grondgebonden’ is vervallen, wordt de bestaande situatie 

aangehouden die is opgenomen in de Omgevingsvergunning Milieu wanneer een on-

dernemer wil uitbreiden. Op locaties zonder de aanduiding ‘intensieve veehouderij’ is 

alleen de bestaande (vergunde) veehouderij toegestaan; 

 De bouwvlakken zonder een aanduiding in de oude landbouwontwikkelingsgebieden 

krijgen een aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – intensieve veehouderij’; 

 Op vlakken met de aanduiding 'iv' is omschakeling naar een ander diersoort toege-

staan, maar dan wel mits is aangetoond dat het een zorgvuldige veehouderij is. 

 

Omschakelings- en vestigingsmogelijkheden 

Het omschakelen van diersoorten binnen een bedrijf is binnen de voorwaarden direct toe-

gestaan vanuit de Verordening. Evenals het vestigen van een veehouderij op een locatie 

met een bestaand bouwvlak. 
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In het huidige bestemmingsplan wordt omschakeling van een grondgebonden bedrijf met 

de enkelbestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ naar intensieve veehouderij alleen 

toegestaan als de locatie is gelegen in een ‘landbouwontwikkelingsgebied’ (LOG-gebied). 

In andere gebieden dan een LOG-gebied of op een perceel dat nog niet is aangeduid als 

een intensieve veehouderij, is dit niet toegestaan.  

 

De gemeente Gemert-Bakel ziet geen aanleiding om dit beleid te verruimen tot de regels 

van de Verordening. Er is ook geen aanleiding om de regels, die ingaan op de omscha-

keling naar een ander diersoort, te beperken, met een eventueel risico op planschade. 

 

Vestiging van een agrarisch bedrijf op een locatie die nu nog geen agrarische bestem-

ming heeft is niet toegestaan in het huidige bestemmingsplan. Een uitzondering geldt 

voor de bestemming ‘Wonen’. Hier kan middels het gebruik van een wijzigingsbevoegd-

heid de bestemming ‘Wonen’ omgezet worden naar een grondgebonden bedrijfsactiviteit. 

Deze wijzigingsbevoegdheid is niet tot nauwelijks toegepast. Het is niet passend in het 

beleid van afwaartse beweging en minder verstening in het buitengebied om de wijzi-

gingsbevoegdheid van ‘Wonen’ naar ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ toe te passen. Op dit 

beleid wil de gemeente inspelen door in een nieuwe integrale herziening de bedrijven die 

aangeduid zijn als een intensieve veehouderij en omschakelen naar een niet-intensief 

veehouderijbedrijf te herbestemmen binnen het bereik van de geldende agrarische be-

stemming en door de wijzigingsbevoegdheid van Wonen naar A-AB niet meer op te ne-

men. 

 

Afweging: 

 Op locaties met de bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ met aanduiding kan 

omgeschakeld worden naar een andere agrarische functie, mits voldaan wordt aan 

de voorwaarden uit de Verordening. Dit kan zijn een andere veehouderij (ander dier-

soort) of andere tak (vollegrondsteelt of overig agrarisch) binnen een bestemmings-

vlak van maximaal 1,5 hectare groot; 

 Wanneer op een locatie met de bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ de aan-

duiding mist is omschakeling naar een (andere) veehouderij uitgesloten; 

 Op de locaties met de bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ zonder aanduiding 

kan, mits voldaan wordt aan de voorwaarden uit de Verordening, wel omschakeling 

naar een andere agrarische activiteit, zoals een (vollegronds)teeltbedrijf of overig 

agrarisch bedrijf plaatsvinden binnen een bestemmingsvlak van maximaal 1,5 hec-

tare groot; 

 Vestiging van een veehouderij op een locatie waarop nog geen agrarische bedrijfsbe-

stemming ligt, is uitgesloten; 

 De wijzigingsbevoegdheid voor ‘Wonen’ naar ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ (voor 

melkveehouderijen) is uit het bestemmingsplan verwijderd. 
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Omschakelingsmogelijkheden pluimvee 

Op 28 januari 2016 heeft de gemeenteraad van Gemert-Bakel haar beleidskeuzedocu-

menten “Verordening ruimte Noord-Brabant” en “Gemeentelijke beleidskeuzen op basis 

van het huidig bestemmingsplan” vastgesteld. Diverse ontwikkelingen en nieuwe kennis 

met betrekking tot mogelijke risico's voor de volksgezondheid, geven aanleiding een aan-

vulling te doen op de eerder gemaakte gemeentelijke beleidskeuze met een aanvullende 

‘Beleidsnotitie Pluimvee’ voor aanpassing van de bestemmingsplanregels ten opzichte 

van het huidige bestemmingsplan.  

 

In het bestemmingsplan is nu aangegeven dat omschakelen tussen de diercategorieën 

welke onder de definitie ‘intensieve veehouderij’ vallen, mogelijk is. Men zou dus van 

nertsen naar pluimvee om kunnen schakelen, of van varkens naar pluimvee. Het is ech-

ter de vraag of iedere locatie waar nu sprake is van een intensieve veehouderij, ook ge-

schikt is of dat het wenselijk is voor een intensieve veehouderij in de vorm van een pluim-

veehouderij. Vanwege de mogelijke risico’s voor de volksgezondheid is voorgesteld deze 

directe omschakelmogelijkheid van niet-pluimvee naar pluimvee te wijzigen naar een 

‘nee-tenzij” mogelijkheid met een binnenplanse wijzigingsmogelijkheid om deze onder 

ruimtelijke voorwaarden wel mogelijk te maken. Door de binnenplanse mogelijkheid erin 

te houden, wordt directe planschade voorkomen en kan er bij een verzoek een goede af-

weging gemaakt worden of op die locatie een omschakeling van niet-pluimvee naar 

pluimvee in het kader van volksgezondheid acceptabel is.  

 

Een van de voorwaarden is dat een nadere advisering van de GGD noodzakelijk is, in-

dien de ontwikkeling binnen 1.000 meter van de bebouwde kom en/of een specifiek ge-

voelige bestemming is gelegen. In het kader van volksgezondheid zijn er toetsingscriteria 

waarvoor gezondheidskundige advieswaarden worden gehanteerd. Het hanteren van een 

bepaalde afstand tussen een emissiepunt bij een veehouderijbedrijf en een gevoelige be-

stemming heeft daardoor een gunstig effect op de blootstelling van omwonenden aan 

geur, fijn stof, endotoxine en zoonotische agentia. Met een ‘specifiek gevoelige bestem-

ming’ in de wijzigingsbevoegdheid voor pluimvee wordt voor objecten die onder de be-

schrijving ‘specifiek gevoelige bestemmingen’ vallen, aangesloten bij hetgeen aangege-

ven is in de “Handreiking veehouderij en gezondheid”. Denk hierbij onder andere aan wo-

ningen (niet zijnde bedrijfswoningen), scholen, kinderdagverblijven, verzorgings-, ver-

pleeg- en bejaardenhuizen.  

  

Afweging: 

Deze aanvulling op de beleidskeuzenotitie is door het college van B&W en de gemeente-

raad vastgesteld. Na vaststelling door de gemeenteraad wordt deze aanvulling, samen 

met de reeds eerder vastgestelde beleidskeuzenotities, de basis voor het nieuwe be-

stemmingsplan.  
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Uitbreidingsmogelijkheden binnen het bouwvlak 

Om de transitie naar zorgvuldige veehouderij in gang te zetten, hebben Provinciale Sta-

ten in maart 2013 besloten dat zij dit proces willen ondersteunen met regels in de veror-

dening. De vastgestelde denklijn 'Ontwikkelruimte moet je verdienen en is niet onbe-

grensd' is hiervoor de basis. Er is daarbij besloten dat alleen nog ontwikkelruimte wordt 

geboden aan veehouderijen, als daarmee de ontwikkeling naar een zorgvuldige veehou-

derij in gang wordt gezet. De voorwaarden voor uitbreiding van een veehouderij zijn voor 

alle bedrijven binnen de Verordening daarmee gelijk gesteld. Wanneer een ondernemer 

kan aantonen dat sprake is van een zorgvuldige veehouderij, is uitbreiding van de vee-

houderij binnen het bouwvlak toegestaan. 

 

In het huidige bestemmingsplan worden bestemmingsvlakken zonder bouwvlak gehan-

teerd. Het toepassen van bouwvlakken om hier de bouwmogelijkheden te begrenzen 

zorgt voor een uitvoerige inventarisatie van de huidige bebouwing. Bij (vergunningsvrije) 

uitbreidingen is het bouwvlak snel niet meer actueel. Het maximaal toegestane opper-

vlakte, uitgedrukt in bedrijfsoppervlak, wordt bepaald door uit te gaan van de voor een 

bedrijf verleende vergunningen. Deze zijn altijd actueel.  

 

Ook de voorwaarden voor het bouwen van bedrijfsbebouwing zoals deze nu in het be-

stemmingsplan zijn opgenomen, sluiten niet aan op de Verordening en het vereiste van 

een zorgvuldige veehouderij. Daarbij is het ook noodzakelijk om nadere voorwaarden te 

stellen aan de mogelijkheid tot uitbreiding van bebouwing vanuit de Wet natuurbescher-

ming. In de integrale herziening dienen voorwaarden voor de mogelijkheid tot bouwen 

van bedrijfsbebouwing opgenomen te worden. Het opnemen van zoveel voorwaarden in 

de directe bouwregels wordt door de gemeente Gemert-Bakel gezien als een verkapte 

ontheffing. Een afwijkingsbevoegdheid als middel om onder voorwaarden bouwmogelijk-

heden toe te laten. Het risico op planschade om dit via een afwijkingsbevoegdheid te re-

gelen is minimaal, omdat het hier gaat om een directe vertaling van provinciaal beleid. 

Eventuele kosten vanuit planschadevergoeding kunnen dan doorberekend worden aan 

de provincie. 

 

Afweging: 

- Er is aangesloten op de regels die de provincie hanteert voor veehouderijen.  

- De bouwmogelijkheden worden nu geboden via een afwijkingsbevoegdheid; 

- In de afwijkingsbevoegdheid zijn direct voorwaarden omtrent natuurbescherming op-

genomen; 

- Er is niet gewerkt met bouwvlakken om hiermee het bestemmingsplan actueel te 

houden; 

- Uitsluitend de bestaande en vergunde bebouwing (middels een omgevingsvergun-

ning bouwen) is toegestaan binnen de bestemmingsvlakken. 
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Vergrotingen/vormveranderingen van het bouwvlak 

In de Verordening wordt een maximum gesteld aan de grootte van het bouwvlak, name-

lijk 1,5 hectare. Hierbij gelden uiteraard wel de regels inzake zorgvuldig ruimtegebruik. 

Het huidige bestemmingsplan heeft een wijzigingsbevoegdheid om uit te breiden tot een 

bestemmingsvlak van 1,5 hectare groot. Het huidige bestemmingsplan heeft ook een wij-

zigingsbevoegdheid voor een vormverandering van het bestemmingsvlak zonder vergro-

ting.  

 

Afweging: 

 De wijzigingsbevoegdheid voor bouwvlakvergroting is aangevuld met de regels uit de 

Verordening; 

 De wijzigingsbevoegdheid voor bouwvlakverandering is aangevuld met de regels uit 

Verordening. 

 
Uitbreidingen > 1,5 hectare van het bouwvlak 

De Verordening biedt mogelijkheden om het bouwvlak boven 1,5 hectare uit te breiden, 

mits sprake is van een grondgebonden veehouderij, een overbelaste situatie of wanneer 

dit noodzakelijk is voor een vernieuwend bedrijfsconcept.  

 

Het huidige bestemmingsplan biedt hier geen mogelijkheden voor. Daarnaast gaat het 

om uitzonderingsgevallen waar niet vaak sprake van zal zijn. Doordat sprake is van spe-

cifieke situaties, is dit geen aanleiding om deze uitbreidingsruimte in het bestemmings-

plan toe te staan. Wanneer een initiatiefnemer een dergelijke ontwikkeling mogelijk wil 

maken, kan een herziening van het bestemmingsplan doorlopen worden. 

 

Afweging: 

 Er zijn geen mogelijkheden opgenomen in het bestemmingsplan voor uitbreidingen 

boven de 1,5 hectare van het bouwvlak; 

 Wanneer een initiatiefnemer het bouwvlak wil uitbreiden boven de 1,5 hectare kan 

een herziening doorlopen worden. 

 

Voorzieningen buiten het bouwvlak 

Op grond van de Verordening kan buiten het bouwvlak maximaal 5.000 m² binnen het 

bouwperceel gebruikt worden voor de opslag van ruwvoer.  

 

In het huidige bestemmingsplan is over ruwvoeropslag buiten het bouwvlak niets opgeno-

men. Wel is een afwijkingsbevoegdheid voor teeltondersteunende voorzieningen gere-

geld (zie ‘Regeling (vollegronds)teeltbedrijven’). Opslag voor ruwvoer en teeltondersteu-

nende voorzieningen kunnen vergelijkbaar behandeld worden, gezien de vergelijkbare 

impact. Wanneer voorzieningen voor een veehouderij (o.a. ruwvoer) buiten het bouwvlak 

worden gerealiseerd dient goed verankerd te worden dat gronden voor deze voorzienin-

gen worden gebruikt en niet voor andere doeleinden behorende bij de veehouderij. Ook 

opslag wordt alleen toegestaan wanneer het ten behoeve van de eigen veehouderij is. 

Tot slot wordt niets gezegd over nadere voorwaarden, zoals landschappelijke inpassing. 
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Wanneer sprake is van een dergelijke voorziening buiten het bouwvlak, dient ook hier 

naar gekeken te worden. Gemeente Gemert-Bakel wijkt met deze systematiek af van de 

regels die gesteld worden in de Verordening ruimte Noord-Brabant. In het bestemmings-

plan wordt gewerkt met bestemmingsvlakken in plaats van bouwvlakken. Door het stellen 

van specifieke voorwaarden worden de gestelde eisen en ruimtelijke belangen voor voor-

zieningen buiten het bouwvlak uit de Verordening alsnog geborgd.  

 
Afweging: 

 Opslag van ruwvoer is mogelijk gemaakt middels een afwijkingsbevoegdheid; 

 Er zijn voorwaarden gesteld aan deze afwijkingsbevoegdheid zoals locatie, omvang, 

soort, erfbeplanting en dergelijke. 

 

Verankering BZV 

Om ontwikkelruimte te verdienen moet sprake zijn van een zorgvuldige veehouderij. In de 

Verordening is opgenomen dat dit gedaan wordt door het stellen van nadere regels. Deze 

nadere regels staan inmiddels bekend als de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehoude-

rij (BZV). De BZV betreft een aparte regeling welke vaak aan wijzigingen onderhevig is.  

 

In het huidige bestemmingsplan wordt de BZV niet als zodanig vermeld. Op dit moment is 

de discussie gaande of juridisch de BZV wel in het bestemmingsplan verwerkt kan wor-

den omdat niet alle voorwaarden ruimtelijk relevant zijn.  

 

Afweging: 

- De BZV is niet tekstueel in het bestemmingsplan verwerkt; 

- Een verwijzing naar de BZV is opgenomen op een wijze dat altijd de meest recente 

BZV van toepassing is. 

 

Zorgvuldige dialoog 

In de Verordening wordt een zorgvuldige dialoog als voorwaarde geëist wanneer een 

veehouderij wilt uitbreiden (artikelen 6.3, lid 2, sub a onder V en 7.3, lid 2, sub a onder V . 

Daarbij worden geen inhoudelijke eisen door de provincie gesteld. In de toelichting bij de 

Verordening is hierover het volgende opgenomen:  

‘Deze dialoog is er specifiek op gericht om in een vroegtijdig stadium (nog voordat het 

concrete plan vastligt) kennis te nemen van eventuele bezwaren, wensen en belangen 

van omwonenden zodat die bij de uitwerking kunnen worden betrokken. Dit kan bijvoor-

beeld door samen met de omgeving te bespreken hoe vanuit ieders perspectief een 

goede invulling geven wordt aan de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij. De 

omgeving is daarbij geen vastomlijnd begrip. Dit is sterk afhankelijk van de gewenste ont-

wikkeling en de effecten die daarmee gepaard gaan op de omgeving. De gemeente kan 

dit het beste beoordelen. Het is overigens niet zo dat partijen het altijd met elkaar eens 

moeten worden; het gaat er om dat inzicht bestaat in de wensen van de omgeving in rela-

tie tot de mogelijkheden die de ondernemer heeft. De gemeente beslist of de dialoog op 

een (voldoende) zorgvuldige wijze is gevoerd.’ 
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De gemeente Gemert-Bakel hanteert maatwerk omtrent de zorgvuldige dialoog. Het is af-

hankelijk van de situatie en het initiatief hoe de zorgvuldige dialoog wordt gevoerd. In 

overleg met de gemeente kan samen met de initiatiefnemer gekeken worden hoe in een 

vroegtijdig stadium de omgeving betrokken wordt bij de planvorming middels een dialoog. 

 

Afweging: 

- De zorgvuldige dialoog wordt nu als voorwaarde gesteld voor de uitbreiding van een 

bedrijf; 

- Hierbij worden in de regels geen concrete voorwaarden gesteld, maar verwezen naar 

deze toelichting; 

- Per aanvraag wordt beoordeeld of een dialoog zorgvuldig is uitgevoerd. 

 

Geurbelasting 

De Verordening stelt voorwaarden omtrent de achtergrondbelasting van geur en fijn stof-

concentraties bij de uitbreiding van een veehouderij.  

 

De gemeente heeft actueel geurbeleid. Het provinciaal geurbeleid uit de Verordening is 

strenger dan het gemeentelijk geurbeleid. Er worden in het gemeentelijk beleid wel na-

dere eisen gesteld als het gaat om overbelaste situaties, die niet vermeld staan in de Ver-

ordening. Voor fijn stof heeft de gemeente Gemert-Bakel geen specifiek beleid opgesteld.  

 

Afweging: 

- Gezien de strengere normen uit de Verordening worden deze normen zowel voor 

geur als voor fijn stof gehanteerd; 

- Daar waar de gemeente strengere voorwaarden stelt, zijn deze van toepassing.  

3.3.1.2 Regeling (vollegronds)teeltbedrijven 

 

Voor (vollegronds)teeltbedrijven in het landelijk gebied zijn geen maximum eisen gesteld 

aan de omvang van het bedrijf in de Verordening. Wanneer een verzoek tot vergroting 

van het (vollegronds)teeltbedrijf wordt aangevraagd wordt de omvang van dit soort bedrij-

ven bepaald, afhankelijk van de noodzaak voor de bedrijfsvoering en met een maximum 

oppervlakte van 1,5 ha.. Hiervoor kan advies gevraagd worden bij de Agrarische Advies-

commissie Bouwaanvragen.  

 

De Verordening schrijft voor dat vestiging, omschakeling of uitbreiding binnen de groen-

blauwe mantel is toegestaan, mits een positieve bijdrage geleverd wordt aan bescher-

ming en ontwikkeling van de onderkende ecologische en landschappelijke waarden en 

kenmerken en dat gemotiveerd wordt dat de omvang noodzakelijk is voor de agrarische 

bedrijfsvoering. Bouw of uitbreiding van kassen is niet toegestaan in de groenblauwe 

mantel. In het gemengd landelijk gebied gelden ruimere regels. In deze gebieden moet 

de noodzaak tot uitbreiding aangetoond worden en is de bouw of uitbreiding van kassen 

tot ten hoogste 5.000 m2 toegestaan.  
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In het huidige bestemmingsplan zijn verschillende mogelijkheden opgenomen voor (volle-

gronds)teeltbedrijven. Zo zijn dergelijke grondgebonden activiteiten direct op alle locaties 

met een bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ toegestaan. Vestiging van een agra-

risch bedrijf op een locatie met nog geen agrarische bedrijfsbestemming is niet toege-

staan, met uitzondering van de bestemming ‘Wonen’, deze kan gewijzigd worden in 

‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’. Deze wijzigingsbevoegdheid is niet tot nauwelijks gebruikt.  

 

Het bouwvlak mag in het huidige plan maximaal 1,5 hectare bedragen. Binnen dit bouw-

vlak zijn geen gronden opgenomen waar een teelt plaatsvindt. Het bestemmingsplan laat 

1.000 m2 kassen toe op elke locatie. 

 

De afwijkingsbevoegdheid voor teeltondersteunende voorzieningen blijft behouden, even-

als de regels met betrekking tot het realiseren van tijdelijk teeltondersteunende voorzie-

ningen. Teeltondersteunende voorzieningen mogen net zoals ruwvoeropslag niet meer 

buiten een bouwvlak gesitueerd worden. Wanneer een afwijkingsbevoegdheid voor teel-

tondersteunende voorzieningen wordt toegepast, dient goed verankerd te worden dat 

gronden voor teeltondersteunende voorzieningen wordt gebruikt en niet voor andere 

doeleinden voor het bedrijf gebruikt mogen worden. Tot slot wordt er in het huidige be-

stemmingsplan niets gezegd over nadere voorwaarden, zoals landschappelijke inpas-

sing. Wanneer sprake is van een dergelijke voorziening buiten het bouwvlak, dient ook 

hier naar gekeken te worden. Gemeente Gemert-Bakel wijkt met deze systematiek af van 

de regels die gesteld worden in de Verordening ruimte Noord-Brabant. In het bestem-

mingsplan wordt gewerkt met bestemmingsvlakken in plaats van bouwvlakken. Door het 

stellen van specifieke voorwaarden worden de gestelde eisen en ruimtelijke belangen 

voor voorzieningen buiten het bouwvlak uit de Verordening alsnog geborgd.  

 

Afweging: 

- De regels uit het huidige bestemmingsplan blijven gehandhaafd: 

- Bouwvlak van maximaal 1,5 hectare is toegestaan en de gronden voor de teelt 

mogen hierbuiten gesitueerd worden; 

- Een maximum van 1.000 m2 aan kassen is toegestaan; 

- Omschakeling naar (vollegronds) teeltbedrijf kan binnen de bestemming ‘Agra-

risch – Agrarisch bedrijf’ op alle locaties; 

- Omschakeling van een (vollegronds)teeltbedrijf naar een veehouderij is uitgeslo-

ten. 

- Omschakeling van een (vollegronds)teeltbedrijf naar een overig agrarisch bedrijf is 

toegestaan, mits voldaan wordt aan de voorwaarden uit de Verordening; 

- Vestiging op een locatie waar nog geen agrarische bedrijfsbestemming ligt, is uitge-

sloten; 

- De wijzigingsbevoegdheid om de bestemming ‘Wonen’ naar ‘Agrarisch –Agrarisch 

bedrijf’ te wijzigen (ten behoeve van een (vollegronds)teeltbedrijf) is uit het bestem-

mingsplan verwijderd;  
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- De regels voor het toestaan van tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen blijven 

gehandhaafd; 

- Het realiseren van permanent teeltondersteunende voorziening is mogelijk wanneer 

voldaan wordt aan de voorwaarden uit de bestaande afwijkingsbevoegdheid; 

- Er zijn voorwaarden gesteld aan deze afwijkingsbevoegdheid zoals locatie, omvang, 

soort, erfbeplanting en dergelijke. 

 

3.3.1.3 Regeling glastuinbouwbedrijven 

 

In de Verordening is bepaald dat uitbreiding of vestiging van of omschakelng naar een 

glastuinbouwbedrijf niet is toegestaan. In gemengd landelijk gebied is vestiging van en 

omschakeling naar een glastuinbouwbedrijf eveneens niet toegestaan maar kan uitbrei-

ding van een bestaand glastuinbouwbedrijf wel worden toegestaan tot ten hoogste 3 ha. 

netto glas. 

In afwijking van het vorenstaande dient het bestemmingsplan er plaatse van de aandui-

ding ‘doorgroeigebied glastuinbouw’ aan te geven tot welke omvang uitbreiding van glas-

tuinbouw is toegestaan. Vestiging van en omschakeling naar glastuinbouw kan onder 

voorwaarden worden toegestaan. 

 

Afweging: 

- Bestaande glastuinbouwbedrijven zijn aangeduid als ‘glastuinbouwbedrijf’; 

- De aanduiding ‘doorgroeigebied glastuinbouw’ is als overige zone in dit bestem-

mingsplan opgenomen; 

- Ter plaatse van de ‘overige zone – doorgroeigebied glastuinbouw’ is uitbreiding van 

bestaande glastuinbouwbedrijven toegestaan tot een netto oppervlakte glas van 3 ha. 

3.3.1.4 Regeling overige agrarische bedrijven 

 

Een overig agrarisch bedrijf wordt in de Verordening gedefinieerd als een agrarisch be-

drijf dat niet binnen de begripsbepaling van veehouderij, vollegrondsteeltbedrijf of glas-

tuinbouwbedrijf valt.  

 

In het huidige bestemmingsplan worden twee soorten bestemmingen gehanteerd, name-

lijk grondgebonden (voornamelijk akkerbouw en rundveehouderij) en niet-grondgebonden 

(voornamelijk champignonkwekerijen). De regels zijn wel gelijkgesteld in het bestem-

mingsplan voor deze twee bestemmingen. Grotendeels sluit de regeling uit de Verorde-

ning aan op de huidige regeling. Nu is in het bestemmingsplan maximaal een bouwvlak 

van 1,5 hectare groot toegestaan en vestiging van een agrarisch bedrijf op een locatie 

waar nu nog geen agrarische bedrijfsbestemming op zit, is niet toegestaan. Om de (eco-

nomische) dynamiek in stand te houden in het buitengebied, is het vestigen van een ove-

rig agrarisch bedrijf op een locatie (omschakeling) wel voorstelbaar en zou dit mogelijk 

moeten zijn zonder een omvangrijke procedure.  
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De gemeente wil in een nieuwe integrale herziening de bedrijven die aangeduid zijn als 

een intensieve veehouderij en omschakelen naar een overig agrarisch bedrijf herbestem-

men binnen het bereik van de geldende agrarische bestemming.  

 

Afweging: 

- Alle agrarische bedrijven in het huidige bestemmingsplan die vallen binnen de om-

schrijving van een overig agrarisch bedrijf uit de Verordening zijn niet aangeduid. 

Hiermee zijn de ontwikkelingsmogelijkheden voor deze bedrijven gelijk gesteld met 

de in het huidige bestemmingsplan aangeduide grondgebonden veehouderijen en ak-

kerbouwbedrijven; 

- Omschakeling naar een overig agrarisch bedrijf is mogelijk binnen de bestemming 

van andere agrarische bedrijfsbestemmingen (bedrijven met én zonder aanduiding) 

mits, indien nodig, het bouwvlak teruggebracht wordt naar 1,5 hectare; 

- Omschakeling van een overig agrarisch bedrijf naar een veehouderij is uitgesloten; 

- Omschakeling van een overig agrarisch bedrijf naar een (vollegronds)teeltbedrijf is 

toegestaan; 

- Vestiging van een overig agrarisch bedrijf op een locatie waarop geen agrarische be-

drijfsbestemming ligt, is uitgesloten. 

 

3.3.1.5 Regeling mestbewerking 

 

De provincie stuurt actief op mestbewerking om een overaanbod aan mestbewerking te-

gen te gaan. In de Verordening zijn daarom regels opgenomen over mestbewerking op 

bedrijventerreinen en op locaties in het gemengd landelijk gebied. De vestiging van mest-

bewerking in de groenblauwe mantel is niet gewenst.  

 

Mestbewerking wordt nu als zelfstandige bedrijfsactiviteit in het bestemmingsplan niet ex-

pliciet uitgesloten en/of verboden. Mestbewerking voor het eigen bedrijf wordt wel toege-

staan in het huidige bestemmingsplan, evenals in de Verordening. Champost wordt niet 

gezien als 'eigen geproduceerde' mest, maar als mest van derden. Hoofdregel in de Ver-

ordening is voor mestbewerking van derden dat een bestemmingsplan de vestiging hier-

van uitsluit. Een uitzondering op dit verbod is mogelijk als een concreet initiatief aantoont 

dat het aan de gestelde randvoorwaarden voldoet. Binnen de gemeente Gemert-Bakel is 

geen concrete aanleiding om in het bestemmingsplan direct regels of bevoegdheden op 

te nemen om mestbewerking als zelfstandig bedrijfsactiviteit, dus voor derden, mogelijk 

te maken. 

  



Hoofdstuk 3 39   39 

Afweging: 

Het provinciaal beleid uit de Verordening is gevolgd; 

- Mestbewerking ten behoeve van het eigen bedrijf is al mogelijk in het huidige be-

stemmingsplan en wordt aangevuld met de regels conform de Verordening (de Veror-

dening staat uitsluitend locatiegebonden mestbewerking toe (dus alleen bewerking 

van mest op de locatie waar de mest vandaan komt. Bedrijfsgebonden mestbewer-

king (dus ook bewerking van mest afkomstig van andere locaties van hetzelfde be-

drijf) wordt niet toegestaan;  

- Gezien de complexiteit en gevoeligheid van aanvragen voor mestbewerking van der-

den dient een herziening van het bestemmingsplan gestart te worden. Hierbij dient 

voldaan te worden aan de regels uit de Verordening. 

3.3.1.6 Regeling kleinschalige voorzieningen 

 

In de kernrandzone of daarmee qua ligging en functie gelijk te stellen gebieden laat de 

Verordening kleinschalige voorzieningen toe. Kleinschalige voorzieningen hebben een 

gezamenlijke omvang van ten hoogste 90 m2 aan bebouwing.  

 

Voor de gemeente is deze regeling vooral relevant wanneer gekeken wordt naar schuil-

hutten. Er zijn geen andere voorzieningen zoals volkstuinen of sportvelden in het buiten-

gebied aanwezig, waarvoor een dergelijke regeling getroffen dient te worden. In het hui-

dige bestemmingsplan zijn al regels opgenomen voor schuilhutten en sluit hiermee gro-

tendeels aan op de Verordening. De oppervlakte aan schuilhutten zou groter kunnen zijn 

wanneer aangesloten wordt aan het provinciale regels. Nu wordt 20 m2 aangehouden 

voor een schuilhut. De ervaring leert dat schuilhutten doorgaans een oppervlakte van 

circa 25 m2 hebben. Deze oppervlakte geldt specifiek voor een schuilhut, voor voorzienin-

gen ten behoeve van agrarische activiteiten of nutsvoorzieningen wordt hier niet op inge-

gaan. Tenslotte is het lastig om te bepalen wat gezien wordt als kernrandzone. Dit onder-

werp is voor discussie vatbaar. Het huidige bestemmingsplan laat schuilhutten toe binnen 

een straal van 500 meter van de kern van een dorp.  

 

Afweging: 

 De afwijkingsbevoegdheid ten behoeve van schuilhutten zoals nu opgenomen in het 

bestemmingsplan blijft behouden; 

 Met de oppervlakte voor een schuilhut is aangesloten op de in de praktijk gangbare 

maten (25 m2); 

 Er worden geen nieuwe mogelijkheden geboden voor andere kleinschalige voorzie-

ningen. 
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3.3.2 Niet-agrarische bedrijven  

3.3.2.1 Regeling niet-agrarisch bedrijven (VAB-beleid) 

De bestemming ‘Bedrijf’ is van oorsprong een verzamelbestemming in het bestemmings-

plan. Hieronder vallen allerlei bedrijfsactiviteiten, zowel niet-agrarisch als agrarisch-ver-

want zoals een loonwerkbedrijf. Er zijn veel bedrijfsbestemmingen in het buitengebied ge-

legen. Middels de huidige regels kan een afwijkingsbevoegdheid gebruikt worden voor 

15% (niet-agrarisch) of 25% (agrarisch verwant) uitbreiding van het bestaande bedrijfsbe-

bouwingsoppervlak. In februari 2015 is het nieuwe VAB-beleid vastgesteld, waarbij uitge-

gaan wordt van een maximum bedrijfsbebouwingoppervlak bij de vestiging van een 

nieuw niet-agrarisch bedrijf. Het beleid voorziet niet in de vestiging van agrarisch ver-

wante bedrijven. Voor nieuwbouw is maximaal 600 m2 opgenomen en voor hergebruik 

wordt maatwerk toegepast. In het nieuwe VAB-beleid wordt aangegeven dat de regels 

van de Verordening gevolgd dienen te worden met daarop enkele aanvullingen (de eer-

der genoemde bedrijfsbebouwingoppervlak regels; nieuwbouw 600 m2 en hergebruik 

maatwerk) en voorziet dus alleen in vestiging van nieuwe niet-agrarische bedrijven en 

niet nieuwe agrarisch verwante bedrijven.  

 

De uitbreidingsmogelijkheden en het onderscheid in bedrijven sluit hiermee niet aan op 

het nieuwe VAB-beleid. De procentuele uitbreidingsmogelijkheden van 15% en 25% zijn 

bedoeld om een redelijke doch minimale groei van een bedrijf mogelijk te maken en 

wordt dan ook niet gezien als concurrerend met de mogelijkheden op een bedrijventer-

rein. Het is niet wenselijk om bedrijven geheel op slot te zetten na een investering om 

zich in het buitengebied te vestigen. Aan de huidige regels voor uitbreiding worden geen 

specifieke voorwaarden gesteld, er wordt altijd aan een uitbreiding meegewerkt.  

 

De uitbreidingsmogelijkheden zijn wel strenger dan het provinciaal beleid. In het provinci-

aal beleid wordt alleen uitgegaan van een maximale omvang van het bouwvlak (5.000 m2 

respectievelijk 1,5 hectare). Het is niet de bedoeling om bedrijven de mogelijkheid te ge-

ven om te groot te worden in het buitengebied, aangezien dergelijke bedrijven zich op 

een bedrijventerrein kunnen vestigen.  

3.3.2.2 Bestaande niet-agrarisch bedrijven 

Bij de bestaande bedrijven wordt uitgegaan van de bestaande, legale situatie zoals reeds 

aanwezig als het gaat om het gebruik én de bebouwing. Gekozen is voor het niet speci-

fiek bestemmen van alle specifieke bedrijfsvormen maar in de regels te verwijzen naar 

het bestaand legaal gebruik en de bestaande legale bebouwing. Ook gebruik of bebou-

wing toegestaan op basis van een reeds verleende vergunning of een wijzigingsplan, is 

toegestaan.  

Voor het bepalen wat er conform de vergunningen is toegestaan wordt verwezen naar 

milieuvergunningen, meldingen Activiteitenbesluit, omgevingsvergunningen voor gebruik 

en bouwen. Op basis van deze vergunningen wordt de toegestane functie en bijbeho-

rende milieucategorie bepaald. Bouwen kan dan binnen de bouwregels ten behoeve van 
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de vergunde functie en mag dan ook niet leiden tot een andere functie of een hogere mili-

eucategorie. 

 

Op deze wijze wordt verzekerd dat gebruik en bebouwing op basis van de in het verleden 

verleende vergunningen en ontheffingen mag worden voortgezet en positief wordt be-

stemd. Ook toekomstige vergunningen en wijzigingen passen op deze wijze eenvoudig 

binnen de planregels en –systematiek. Het bestemmingsplan blijft hierdoor actueel en het 

risico dat verleende vergunningen niet correct worden doorvertaald en onder het over-

gangsrecht komen te vallen, wordt hiermee voorkomen. Het plan blijft op deze wijze ook 

voldoende flexibel. 

 

Afweging: 

- Het gemeentelijk VAB-beleid is overgenomen in het bestemmingsplan voor vestiging 

van nieuwe niet-agrarische bedrijven; 

- Uitbreidingsmogelijkheid voor gevestigde bedrijven van 15% op grond van een afwij-

kingsbevoegdheid blijft behouden. Deze ruimte wordt ook geboden voor bedrijven die 

zijn gevestigd op grond van het nieuwe gemeentelijke VAB-beleid;  

- Uitbreidingsmogelijkheid voor gevestigde agrarisch-verwante bedrijven van 25% op 

grond van een afwijkingsbevoegdheid blijft behouden; 

- Tot slot zijn concrete voorwaarden opgenomen voor de afwijkingsbevoegdheid voor 

uitbreiding; een vereiste motivatie dat het bedrijf niet naar het bedrijventerrein kan 

verplaatsen, kwaliteitsverbetering, motivatie van de noodzaak van uitbreiding en der-

gelijke zodat deze regels in overeenstemming zijn met de Verordening. 

 

 

3.3.3 Cultuur en ontspanning, Maatschappelijk, Recreatie 

3.3.3.1 Regeling voor cultuur en ontspanning en maatschappelijk 

In het huidige bestemmingsplan is de bestemming ‘Cultuur en ontspanning’ toegekend 

aan gronden die behoren bij het Boerenbondsmuseum. Thans wordt ervoor gekozen om 

deze locatie de bestemming ‘Maatschappelijk’ toe te kennen, met een regeling op maat. 

Maatschappelijke bestemmingen zijn verder opgenomen wanneer het gaat om niet-agra-

rische activiteiten van niet commerciële aard, maar wel met een sociaal-cultureel of alge-

meen maatschappelijk karakter. Tot slot is de bestemming ‘Recreatie’ toegewezen aan 

bestaande bedrijven waar de mogelijkheid wordt geboden voor recreatief dag- en nacht-

verblijf. Al deze type bedrijven hebben de mogelijkheid voor uitbreidingsruimte van 15% 

middels een afwijkingsbevoegdheid.  

 

De uitbreidingsmogelijkheden zijn wel strenger dan het provinciaal beleid. In het provinci-

aal beleid wordt alleen uitgegaan van een maximale omvang van het bouwvlak (5.000 m² 

respectievelijk 1,5 hectare). Om de bedrijven toekomstbestendig te laten zijn, is enige uit-

breidingsruimte wel gewenst. Er zijn ook geen signalen dat de uitbreidingsruimte van 
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15% onvoldoende blijkt te zijn. Wel kan een uitbreiding van bijvoorbeeld een recreatiebe-

drijf een grote impact hebben op de ruimte (parkeerruimte, verkeersaantrekkende wer-

king en dergelijke). In het huidige plan zijn geen specifieke voorwaarden gesteld, waar-

door altijd aan de uitbreiding wordt meegewerkt.  

 

Afweging: 

 De bestemming ‘Cultuur en Ontspanning’ vervalt, omdat alleen het Boerenbondmu-

seum als zodanig is bestemd. Het museum wordt herbestemd als ‘Maatschappelijk’, 

relevante regels uit de oude bestemming worden overgenomen in de nieuwe bestem-

ming;  

 Uitbreidingsruimte van 15% op grond van een afwijkingsbevoegdheid blijft behouden 

voor de bedrijven met een maatschappelijke of recreatieve bestemming;  

 Daarbij zijn concrete voorwaarden opgenomen voor de afwijkingsbevoegdheid voor 

uitbreiding, zoals nader onderzoek op de milieunormen (geluid, geur, stof en gevaar), 

parkeren en de verkeersaantrekkende werking. 

 

3.3.3.2 Regeling recreatiewoningen 

Diverse bestaande solitaire recreatiewoningen, niet gelegen op een recreatiepark, zijn 

positief bestemd in het bestemmingsplan. De doelstelling hiervan is dat legale bebouwing 

en gebruik positief bestemd moet worden. Na onderzoek is een aantal van deze recrea-

tiewoningen ook bestemd als ‘recreatiewoning’. Door het toekennen van de bestemming 

‘recreatiewoning’ is enkel de bestaande situatie bestemd.  

 

Uitbreidingsmogelijkheden worden niet opgenomen in de planregels. Daarnaast behelst 

het bestemmingsvlak enkel de oppervlakte van de woning. Algehele vernieuwing is nog 

wel mogelijk op de huidige locatie. Daarnaast biedt het bestemmingsplan wel een alge-

mene afwijkingsbevoegdheid om 10% uitbreiding mogelijk te maken. 

 

Op basis van het provinciaal beleid is het mogelijk om de inhoud van een recreatiewoning 

met maximaal 10% uit te breiden. Deze woningen liggen vaak in het Natuur Netwerk Bra-

bant. Voor de structuur ‘Natuur Netwerk Brabant’ zijn in de Verordening geen specifieke 

bouwregels opgenomen, omdat daar normaliter geen bouwmogelijkheden zijn. De 10%-

regel uit het ‘gemengd landelijk gebied’ geldt hier volgens de Verordening dus niet, omdat 

de NNB niet aangetast mag worden. Uitbreiding is alleen toegestaan als dit geen impact 

heeft op het NNB.  

 

Hoofddoel voor het NNB is het veiligstellen van ecosystemen en het realiseren van ge-

zonde leefgebieden voor de biodiversiteit. De recreatiewoningen moeten alleen bestemd 

blijven voor recreatie, waarbij de huidige situering en maatvoering bij nieuwbouw gehand-

haafd dient te blijven. De oppervlakte en de inhoud mogen dus niet worden vergroot. De 

beperkte omvang van de woningen is ook om permanente bewoning te voorkomen. In de 
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algemene afwijkingsregels is wel een afwijkingsbevoegdheid opgenomen voor een uit-

breiding met maximaal 10%. Door de mogelijkheid van herbouw/verbeteren met een 

kleine uitbreiding is het mogelijk om de woning te moderniseren. Er komen wel aanvra-

gen binnen voor grotere recreatiewoningen. Daarnaast is het mogelijk om binnen de hui-

dige regels van het bestemmingsplan een kelder te realiseren en daarmee een extra 

ruimte te realiseren.  

 

Afweging: 

 De uitbreidingsruimte van maximaal 10% op grond van een algemene afwijkingsbe-

voegdheid blijft behouden, met dien verstande dat deze afwijkingsbevoegdheid niet 

van toepassing is op bebouwingspercentages, oppervlaktematen boven 100 m² en 

inhoudsmaten boven 250 m³. 

 

3.3.4 Wonen 

 

Het huidige bestemmingsplankader sluit grotendeels aan op de regeling van de Verorde-

ning. De bestemming ‘Wonen’ is toegekend aan alle locaties waar sprake is van bewo-

ning anders dan als onderdeel van een andere bestemming zoals een agrarisch of niet-

agrarisch bedrijf.  

 

Verordening ruimte Noord-Brabant 

In dit bestemmingsplan is nog geen duidelijk kader opgenomen over wat de gemeente 

als overtollige bebouwing ziet indien een bedrijfswoning wordt omgeschakeld naar bur-

gerwoning. Sloop van overtollige bebouwing is een onderdeel van kwaliteitsverbetering 

en is in de gemeentelijke Handreiking Kwaliteitsverbetering opgenomen. Per situatie 

moet bekeken worden wanneer sprake is van overtollige bebouwing en of de sloopregel 

van toepassing verklaard kan worden. Middels een uitvoerige inventarisatie is bepaald 

welke bebouwing van cultuurhistorische belang is. In het Regionaal Ruimtelijk Overleg 

(RRO) is afgesproken dat een woning een inhoud van maximaal 750 m3 kan hebben. 

Wanneer de wens er is om deze maximale inhoud te vergroten, moet sprake zijn van 

kwaliteitsverbetering. Er is reeds in het bestemmingsplan een afwijkingsbevoegdheid 

voor meer inhoud van de woning of oppervlakte bijgebouwen opgenomen in combinatie 

met de realisatie van kwaliteitsverbetering. Tot slot is de landgoederenregeling nog niet 

opgenomen in de regels.  

 

Afweging: 

 Het bestemmingsplan is aangepast conform de Verordening; 

 De gemeentelijke regels voor de boerderijsplitsing (‘Beleidsnotitie boerderijsplitsing') 

zijn in het bestemmingsplan verwerkt en zijn passend binnen de kaders van de Ver-

ordening; 

 De uitbreidingsmogelijkheden met toepassing van kwaliteitsverbetering worden in het 

bestemmingsplan behouden; 

 De landgoederenregeling welke voorziet in verdere ontwikkeling van een landgoed is 

niet opgenomen in het bestemmingsplan. Bij de ontwikkeling van een landgoed is 
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een herziening een passend middel waarbij de regels van de provincie worden ge-

volgd.  

 

Voormalige agrarische bedrijfswoningen 

In het buitengebied van de gemeente Gemert-Bakel zijn in het verleden bij veel agrari-

sche bedrijven bedrijfswoningen gerealiseerd. Door schaalvergroting, bedrijfsbeëindiging 

en automatisering verliezen steeds meer bedrijfswoningen hun verbondenheid met het 

bedrijf. Daardoor worden veel voormalige bedrijfswoningen feitelijk gebruikt als burgerwo-

ning. Hierdoor ontstaat formeel gezien een situatie die strijdig is met het bestemmings-

plan waarin de woning is gelegen. De gemeente zou daartegen in beginsel handhavend 

moeten optreden. Hierdoor worden woningen onverkoopbaar en dreigen mensen die al 

tientallen jaren wonen in de (voormalige) bedrijfswoning uit hun huis gezet te moeten 

worden. Bij bedrijfsbeëindiging kan ervoor worden gekozen om de voormalige bedrijfswo-

ning te bestemmen tot ‘Wonen’. In de situaties waarbij het agrarisch bedrijf blijft bestaan 

en de bedrijfswoning door derden wordt bewoond die geen functionele binding hebben 

met het bedrijf biedt dit echter geen oplossing, omdat de bestemming ‘Wonen’ een be-

lemmering kan vormen voor de bedrijfsvoerings-/ontwikkelingsmogelijkheden van het be-

drijf waartoe de woning behoort, aangezien een burgerwoning een hogere beschermings-

status geniet dan een bedrijfswoning bij het eigen bedrijf.  

 

Op 1 januari 2013 is de ‘Wet tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevings-

recht en enkele andere wetten om de planologische status van gronden en opstallen be-

palend te laten zijn voor de mate van milieubescherming alsmede om de positie van 

agrarische bedrijfswoningen aan te passen (plattelandswoningen)’, kort gezegd en hierna 

genoemd de ‘Wet plattelandswoningen’ in werking getreden. Deze wet bevat een tweetal 

onderdelen: 

 In de eerste plaats wordt geregeld dat bij verschillende wetten zoals bij de Wet alge-

mene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) het planologisch regime, en niet 

langer het feitelijk gebruik, bepalend wordt voor de bescherming die een gebouw of 

functie geniet tegen negatieve milieueffecten; 

 Het tweede element van de wet heeft specifiek betrekking op zogenoemde platte-

landswoningen. Dat zijn (voormalige) agrarische bedrijfswoningen die (tevens) door 

derden mogen worden bewoond. De wet regelt dat deze woningen niet worden be-

schermd tegen milieugevolgen van het bijbehorende bedrijf. Bedrijfswoningen van 

landbouwinrichtingen waarin burgers wonen, blijven onderdeel van de inrichting, zo-

lang ze zijn bestemd als bedrijfswoning en genieten daardoor geen bescherming te-

gen geur en geluid van de eigen veehouderij.  
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In 2013 heeft de gemeente Gemert-Bakel beleidsuitgangspunten vastgesteld voor de toe-

passing van de ‘Wet plattelandswoningen’. Medewerking aan het gebruik als plattelands-

woning kan worden verleend indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

1. Plattelandswoningen zijn uitsluitend mogelijk bij in werking zijnde agrarische bedrij-

ven; 

2. Plattelandswoningen zijn alleen mogelijk bij agrarische bestemmingen; 

3. Het moet gaan om bestaande gevallen van voor 1 januari 2013. 

Deze beleidsuitgangspunten zijn middels een wijzigingsbevoegdheid in dit bestemmings-

plan opgenomen. 

 

De aanduiding voor plattelandswoning biedt geen oplossing voor voormalige agrarische 

bedrijfswoningen op locaties waar het agrarisch bedrijf inmiddels is beëindigd. Gebruik 

als burgerwoning kan hier alleen worden geregeld door hieraan de bestemming ‘Wonen’ 

toe te kennen. Dit betreft echter een planologische gebruiksactiviteit die in de Verorde-

ning wordt gezien als een ruimtelijke ontwikkeling waarop onder andere artikel 3.2 van de 

Verordening van toepassing is. Dit betekent dat de ontwikkeling gepaard dient te gaan 

met een fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, wa-

ter, natuur, landschap, cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden 

van het gebied of de omgeving. 

 

Bij de inventarisatie zijn tientallen locaties geconstateerd waar er sprake is van een agra-

rische bedrijfsbestemming waar het feitelijk gebruik niet overeenkomt met deze bestem-

ming, bijvoorbeeld omdat de bedrijfswoning wordt bewoond als burgerwoning. Het is niet 

mogelijk om hier zonder nadere afweging een bestemming op te leggen conform het ge-

constateerde gebruik. Vanuit milieu moet dan een en ander uitgezocht worden en de pro-

vincie vereist een kwaliteitsverbetering die de gemeente niet kan garanderen. Daarvoor is 

medewerking nodig van de eigenaren (en hun investering in het perceel).  

 

Eigenaren zijn echter niet of zelden bereid hierin actie te ondernemen. Dit probleem 

wordt voor eigenaren alleen actueel bij verkoop van hun woning. De kandidaat-koper 

krijgt vaak immers geen financiering van de bank als hij formeel niet als burger mag wo-

nen in de aan te kopen woning.  

 

De gemeente heeft besloten niet actief te handhaven naar aanleiding van de geconsta-

teerde strijdigheden, met name omdat het vaak gaat om bewoning door mensen die er al 

tientallen jaren of zelfs hun hele leven hebben gewoond en die door omstandigheden hun 

bedrijf hebben moeten beëindigen. De komende planperiode gaat de gemeente echter 

(wederom) actief met de eigenaren in gesprek over een correcte bestemming. De betref-

fende woningen worden daarmee nu onder het overgangsrecht gebracht. De gemeente 

verwacht binnen de planperiode met de betreffende eigenaren tot overeenstemming te 

komen, met name omdat het niet opnemen van een correcte bestemming tot problemen 

leidt bij verkoop en omdat de gemeente eventueel door derden kan worden’ gedwongen’ 

om alsnog handhavend op te treden. 
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Inhoudsmaat woningen 

De maximaal toegestane inhoud van een burgerwoning is 600 m3 in het huidige plan, 

deze inhoud blijkt niet altijd voldoende te zijn bij aanvragen. Voor bedrijfswoningen is een 

maximale maat van 750 m3 opgenomen in het huidige bestemmingsplan. Voor (voorma-

lige) woonboerderijen met een zeker cultuurhistorisch karakter geldt dat de totale bouw-

massa, dus inclusief inpandige bedrijfsruimten, gebruikt en verbouwd mag worden voor 

woondoeleinden. 

 

Zoals eerder vermeld is in het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) afgesproken dat de 

inhoud van een woning, zowel burger- als bedrijfswoning, maximaal 750 m3 kan zijn. Ook 

is afgesproken wanneer, indien een grotere woning gewenst is, kwaliteitsverbetering toe-

gepast moet worden.  

 

Bij omschakeling van bedrijfswoning naar burgerwoning (bij bedrijfsbeëindiging) gelden 

weer andere inhoudsmaten. Dit resulteert in een woning die onder de regels van een bur-

gerwoning te groot is (750 m3 in plaats van de gestelde 600 m3). Dit is niet wenselijk. Wel 

sluit het huidige bestemmingsplan aan op de regels met betrekking tot het toepassen van 

kwaliteitsverbetering wanneer men een woning groter dan 750 m3 wil realiseren. Hiervoor 

is reeds een afwijkingsbevoegdheid opgenomen. 

 

Voor de woningen gerealiseerd op basis van de Ruimte voor Ruimte regeling geldt nu 

geen maximale inhoud, gezien de investering die gedaan is in het buitengebied. De pro-

vincie heeft in een voorgaande bestemmingsplanprocedure voor het buitengebied opge-

merkt dat in de regels geen inhoudsmaat is opgenomen met betrekking tot de ruimte-

voor-ruimte woningen. De provincie constateert dan ook dat dat artikel van de planregels 

onvoldoende objectief is geredigeerd temeer omdat in de regels ook geen maximale op-

pervlakte is bepaald en/of een bestemmingsvlak/bouwvlak is opgenomen. In theorie kan 

er derhalve een woning worden gebouwd die groter is dan de oppervlakte die wordt ge-

sloopt in het kader van de Ruimte-voor-Ruimte regeling. De provincie acht genoemd arti-

kel in strijd met de zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit (art. 3.1 van de Verordening) en de 

Beleidsregel ruimte-voor-ruimte 2006 (art. 7.8, lid 3 van de Verordening) die een duide-

lijke ontsteningsdoelstelling kent. 

 

Ook voor de gemeente is ontstening een doelstelling die wordt nagestreefd bij de ontwik-

keling van een Ruimte voor Ruimte kavel. Echter gezien de investering die gedaan wordt 

voor een dergelijk kavel is wel het uitgangspunt, en is ook altijd geweest bij de ontwikke-

ling van de Ruimte voor Ruimte regeling door de provincie, dat er ‘serieuze’ woningen ge-

realiseerd mogen worden op een Ruimte voor Ruimte kavel. Vandaar dat de gemeente 

voor de realisatie van Ruimte voor Ruimte woningen meer ruimte heeft geboden in de 

planregeling ten opzichte van een reguliere burgerwoning. Sinds jaren geeft de provincie 

nu aan dat er een meer objectief kader in de planregeling moet worden opgenomen. Bij 

het bepalen van een objectief kader voor de inhoudsmaat van een Ruimte voor Ruimte 
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woning, wenst de gemeente niet de bovenstaande uitgangspunten los te laten, maar is 

ook bereid om de ontsteningsdoelstelling beter te verankeren.  

 

Uit nader onderzoek blijkt dat de gemiddelde Ruimte voor Ruimte woning in de gemeente 

Gemert-Bakel ongeveer 1500 m3 is, met enige uitzondering daargelaten. Andere ge-

meenten hanteren doorgaans een maximale maatvoering van 1.500 m3. Gemert-Bakel 

zal deze beleidslijn volgen en in het bestemmingsplan een maximale maatvoering van 

1.500 m3 voor Ruimte voor Ruimte woningen opnemen. 

 

Afweging: 

 Voor alle woningen wordt een inhoudsmaat van 750 m3 gehanteerd; 

 Voor Ruimte voor Ruimte woningen wordt een maximale inhoudsmaat van 1.500 m3 

gehanteerd;  

 De afwijkingsbevoegdheid om met kwaliteitsverbetering (of op locatie óf middels bij-

drage in het groenfonds) een grotere inhoud van de woning te kunnen realiseren blijft 

behouden. 

 

Oppervlakte bijgebouwen 

In het Besluit Omgevingsrecht (Bor) is het toegestaan om tot 150 m2 oppervlakte bijbeho-

rende bouwwerken met een maximale bouwhoogte van 5 meter vergunningsvrij te reali-

seren. In het huidige bestemmingsplan is maximaal 100 m2 aan bijgebouwen met een 

maximale hoogte van 5,5 meter rechtstreeks toegestaan en kan nog 50 m2 tot 5 meter 

bouwhoogte vergunningsvrij gerealiseerd worden. Wanneer nog meer oppervlakte aan 

bijgebouwen wenselijk is, is in de afwijkingsbevoegdheid opgenomen dat een bijdrage 

gedaan moet worden in het BIOfonds . 

 

Vanuit het beeldkwaliteitsplan is het wenselijk dat 150 m2 aan bijgebouwen met een 

maximale bouwhoogte van 5,5 meter wordt toegestaan. Hiermee wordt een verspringing 

in bouwhoogte voorkomen. Uit de praktijk blijkt ook dat 100 m2 aan bijgebouwen niet altijd 

voldoende is.  

 

Afweging: 

 Bij alle woningen wordt maximaal 150 m2, met een hoogte van 5,5 meter aan bijge-

bouwen toegestaan; 

 De afwijkingsbevoegdheid om met kwaliteitsverbetering (of op locatie óf middels bij-

drage in het groenfonds) een grotere oppervlakte bijgebouwen te kunnen realiseren 

blijft behouden. 

 

3.3.5 Algemene regels 

 

Naast specifieke afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden per enkel- en/of dubbelbestem-

ming zijn er ook algemene afwijkings- en de wijzigingsbevoegdheden. De regels van het 

bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010’ zijn sinds 2006 niet meer gewijzigd. In tien jaar 
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doen zich veel verschillende ontwikkelingen voor die bij het vaststellen van het bestem-

mingsplan op voorhand niet gepland waren. De algemene afwijkings- en wijzigingsbe-

voegdheden zijn daarom inhoudelijk herijkt. De volgende afwijkingsbevoegdheden zijn 

geactualiseerd: 

 Mantelzorg; 

 Aan huis verbonden bedrijf en beroep; 

 Verbrede landbouw, specifiek de streekwinkel; 

 Paardenbakken.  

 

Mantelzorg 

Mantelzorg in bestaande bebouwing is vergunningsvrij op voorwaarde dat sprake is van 

een behoefte aan zorg. Als een dergelijke aanvraag voldoet aan deze criteria kan het ini-

tiatief vergunningsvrij gerealiseerd worden en is dus geen toetsing aan het bestemmings-

plan nodig.  

 

De vergunningsvrije mogelijkheid tot mantelzorg laat het niet toe om mantelzorgwoningen 

te realiseren als er alleen sprake is van alleen een familierelatie (kind-ouder) zonder con-

crete zorgbehoefte. In het huidige bestemmingsplan laat de afwijkingsbevoegdheid ook 

mantelzorgwoningen toe als er alleen sprake is van alleen een familierelatie (kind-ouder).  

 

De gemeente wil deze mogelijkheid handhaven. Het kabinet wil dat mensen langer zelf-

standig thuis blijven wonen en dat de zorg dichtbij wordt georganiseerd. Dit sluit aan bij 

de wens van mensen om zo lang mogelijk thuis te blijven en het is goed voor de integra-

tie van ouderen en zieken in de samenleving. Vooral op langere termijn zijn er veel voor-

delen. Ook als ouders (nog) geen concrete behoefte aan zorg hebben is het wenselijk dat 

zij min of meer zelfstandig maar wel bij de kinderen kunnen wonen. Dit voorkomt dat ou-

ders vereenzamen als ze alleen in hun oude woning blijven wonen en biedt voor de kin-

deren de mogelijkheid om zorg/hulp op maat te bieden, ook als er (nog) geen zorgindica-

tie is. Ouders kunnen op hun beurt een rol hebben in de huishouding door bijvoorbeeld 

bepaalde klussen uit te voeren of op de kleinkinderen te passen. Daarmee kan hen een 

zinvolle tijdsbesteding worden geboden. 

 

Afweging: 

 Er wordt uitgegaan van de vergunningsvrije mogelijkheden (dus een mantelzorg-

woning mag gerealiseerd worden, mits sprake is van een zorgbehoefte); 

 De afwijkingsbevoegdheid uit het huidige bestemmingsplan voor mantelzorg waarbij 

alleen sprake is van een ouder-kind-relatie zonder concrete zorgbehoefte, is in deze 

integrale herziening opnieuw opgenomen; 
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Aan huis verbonden beroep of bedrijf 

In het huidige bestemmingsplan gelden dezelfde voorwaarden voor een aan huis verbon-

den beroep als voor een aan huis verbonden bedrijf. De regels verschillen wel tussen de 

bestemmingsplannen in het buitengebied en het stedelijk gebied. Aan huis verbonden be-

roepen zijn in het stedelijk gebied rechtstreeks toegestaan onder voorwaarden en aan 

huis verbonden bedrijven middels een afwijkingsbevoegdheid.  

 

Aan huis verbonden beroepen hebben ruimtelijk gezien weinig impact. Het is wel belang-

rijk om voor dergelijke activiteiten voorwaarden op te nemen om de omvang te beperken. 

Hiermee blijft het een nevenactiviteit. Aan huis verbonden bedrijven kunnen weer meer 

impact hebben op de omgeving door de milieuhinder (geluid, geur, stof en gevaar) en 

parkeren. In het buitengebied is het voornamelijk belangrijk om op milieu te beoordelen of 

door de nieuwe nevenactiviteit hinder ontstaat voor omliggende functies. Om deze reden 

wordt thans aangesloten bij de vigerende regelingen in het stedelijk gebied. 

 

Afweging: 

 Aan huis verbonden beroep wordt rechtstreeks mogelijk gemaakt bij een (bedrijfs)wo-

ning onder de voorwaarde dat het ondergeschikt (nevenfunctie) blijft. Tevens mag 

vanuit milieu ook geen hinder ontstaan; 

 Aan huis verbonden bedrijf wordt middels een afwijkingsbevoegdheid toegestaan. 

Ook hier dient gewaarborgd te worden dat het een nevenfunctie blijft en dat geen mi-

lieuhinder ontstaat; 

 De regels voor aan huis verbonden beroep en bedrijf sluiten aan op de regels in de 

bestemmingsplannen voor het stedelijk gebied. 

 

Verbrede landbouw 

Het huidige bestemmingsplan biedt mogelijkheden voor nevenactiviteiten bij een agra-

risch bedrijf, zoals opvang van kinderen, ouderen en gehandicapten of het rondleiden op 

het bedrijf. In de loop der jaren worden steeds meer diverse verzoeken voor nevenfunc-

ties ingediend die aan het buitengebied gerelateerd zijn, zoals theetuinen en dagrecreatie 

anders dan rondleidingen. Activiteiten gerelateerd aan dagrecreatie, kleinschalige zorg-

activiteiten worden door de gemeente ondersteund, mits de kleinschaligheid van de func-

tie goed onderbouwd wordt. Zo moet horeca kleinschalig en onderschikt aan de functie 

blijven. Horeca of detailhandel als zelfstandige functie is niet gewenst in het buitenge-

bied, deze functie hoort thuis in het centrum. Ook dienen voorwaarden gesteld te worden 

aan onder andere milieu en parkeren. Er is geen directe aanleiding om nevenactiviteiten 

op andere bestemmingen dan agrarische bestemmingen niet toe te staan.  

 

Afweging: 

 Verbrede landbouw (nevenfuncties gerelateerd aan het buitengebied) wordt middels 

een afwijkingsbevoegdheid toegestaan binnen alle bestemmingen; 

 Er worden voorwaarden gesteld aan de ondergeschiktheid, ruimtelijke aspecten en 

ondergeschiktheid van horeca of detailhandel. 
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Streekwinkel 

Door de verkoop van het eigen agrarische of ambachtelijk product ter plaatse kan de be-

trokkenheid van de consument bij de boerderij en het landschap vergroot worden. Er 

wordt vanuit gegaan dat de verkoop het hele jaar plaats moet kunnen vinden. Enerzijds 

om het economisch rendabel te maken, anderzijds om op deze wijze een voldoende 

breed assortiment in de boerderij- of streekwinkel aan te kunnen bieden. Streekproducten 

zijn, zoals de naam al impliceert, afkomstig uit de streek. Dit betekent o.a. dat het voeren 

van ‘een supermarkt assortiment’ of ‘een detailhandelsassortiment vergelijkbaar met een 

groente/fruitwinkel’ met bijvoorbeeld exotische groenten en vruchten niet mogelijk is. 

 

Het betreft ‘detailhandel als nevenactiviteit bij het bestaande bedrijf’. Er moet ten minste 

een stevige relatie liggen tussen de nevenactiviteit ‘verkoop in de winkel’ en de hoofdacti-

viteit ‘de productie en/of bewerking’ van agrarische producten van het eigen bedrijf. Ver-

eist wordt dat tenminste ook de producten worden aangeboden die op het eigen bedrijf 

geproduceerd en/of bewerkt zijn. Om een waardevolle en rendabele streek- of boerderij-

winkel als nevenactiviteit bij het bestaande bedrijf op te kunnen richten wordt 100 m2 aan 

vloeroppervlakte voldoende geacht. Meer vloeroppervlakte (in m²) voor verkoop is niet 

wenselijk vanuit de concurrentie met de detailhandel in nabij gelegen dorpscentra. 

 

Afweging: 

 Middels een afwijkingsbevoegdheid wordt detailhandel in de vorm van een streekwin-

kel toegestaan. Hieraan worden wel verschillende voorwaarden gesteld: 

 Het is toegestaan zowel eigen geproduceerde producten te verkopen, alsmede 

(erkende) streekproducten (uit bv. de Peel of andere streken in Nederland); 

 Vereist wordt dat tenminste ook de producten worden aangeboden die op het ei-

gen bedrijf geproduceerd en/of bewerkt zijn en daarmee voldoende relatie met 

het agrarische bedrijf aanwezig blijft; 

 Voorkomen dient te worden dat zelfstandige winkels zich vestigen of de streek-

winkels zich ontwikkelen tot zelfstandige winkels; 

 uit een bedrijfsplan moet blijken hoe het assortiment van de streekwinkel wordt 

bepaald en dat de relatie met het bedrijf voldoende aanwezig is; 

 Voor de streek- of boerderijwinkel als nevenactiviteit kan een maximum van 100 m2 

aan vloeroppervlakte gebruikt worden voor de verkoop van streekproducten. 

 

Paardenbakken  

Dit onderwerp is beschreven onder het onderdeel ‘Algemene regels’ en niet bij het onder-

deel agrarische bedrijven, aangezien naast het bedrijfsmatig houden van paarden ook 

het hobbymatig houden van paarden voorkomt en ook bij deze vorm van houden van 

paarden behoefte bestaat aan een paardenbak. 

 

Onder een paardenbak wordt in dit geval verstaan: een stuk grond dat is omheind met 

een hekwerk en waarin de grond bestaat uit (wit) zand met als doel om hierop met paar-
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den te rijden. In het buitengebied van Gemert-Bakel zijn op diverse locaties paardenbak-

ken gerealiseerd. Een paardenbak dient binnen het bouwvlak gerealiseerd te worden in 

de bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’. Dit is nu niet het geval, waardoor het be-

stemmingsplan strijdig is met de geldende regels uit de Verordening. Binnen de bestem-

ming ‘Wonen’ of andere kleine bestemmingen is het niet realistisch om een paardenbak 

te realiseren. Een paardenbak is niet altijd onwenselijk en is onder voorwaarden accepta-

bel in het buitengebied. Hierbij is het belangrijk dat de paardenbak privé gebruikt wordt of 

als ondergeschikte nevenactiviteit. Zo wordt voorkomen dat een activiteit zich tot bedrijf 

ontwikkelt. Tot slot speelt de beeldkwaliteit een belangrijke rol, in relatie tot bijvoorbeeld 

lichtmasten, wanneer een dergelijk initiatief tot ontwikkeling wordt gebracht.  

 

Afweging: 

 Middels een afwijkingsbevoegdheid worden paardenbakken in het agrarisch gebied 

toegestaan; 

 Hieraan worden verschillende voorwaarden gesteld zoals de locatie, omvang, aantal-

len en beeldkwaliteit. 

 

 
3.4 Algemene aanpassingen regels 
 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de diverse algemene aanpassingen die doorge-

voerd worden in de planregels, en daarmee samenhangend, de verbeelding. Deze aan-

passingen zijn niet direct gerelateerd aan provinciaal of gemeentelijk beleid. De aanpas-

singen in deze paragraaf gaan in op een verbeterde juridische vertaling van de regels. Dit 

heeft twee redenen. Ten eerste blijken regels praktisch niet goed uitvoerbaar te zijn. Dit 

betreft zowel de praktische uitvoerbaarheid voor de gemeente (o.a. handhaving) als voor 

de burger (bijv. geen regeling over nieuwe ontwikkelingen zoals een webshop). Ten 

tweede worden in deze integrale herziening diverse omissies verwerkt. Met de digitalise-

ring van het vorige bestemmingsplan is niet alles goed overgenomen in de planregels. Dit 

wordt nu alsnog middels deze weg geregeld. 

 

3.4.1 Integratie van vastgestelde plannen 

 

In de afgelopen jaren zijn voor een aantal specifieke locaties specifieke regels opgeno-

men in diverse partiële herzieningen, maar ook separate bestemmingsplannen zoals ‘Ba-

kelse Plassen’. Doordat deze plannen nu geïntegreerd worden in het bestemmingsplan 

Buitengebied, worden ook verschillende nieuwe functies in het buitengebied toegevoegd. 

 

Uitgangspunt is dat de te integreren bestemmingsplannen en bijbehorende regeling zo-

veel mogelijk worden opgenomen binnen de systematiek van het bestemmingsplan Bui-

tengebied. Dit is echter niet in alle gevallen mogelijk, waardoor een specifieke regeling in 

een aantal gevallen noodzakelijk is. Dit betekent dat nieuwe begrippen afkomstig uit deze 

plannen in de begrippenlijst opgenomen worden in de integrale herziening. Daarnaast 
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zijn ook nieuwe enkelbestemmingen toegevoegd aan het plan, zoals onder andere ‘Re-

creatie – Golfbaan’ en ‘Recreatie – Recreatiegebied’. Voor het tot het plangebied beho-

rende gedeelte van de militaire vliegbasis De Peel is een specifieke bestemming (‘Maat-

schappelijk – Militair terrein’) opgenomen. Ook voor de golfbaan en het recreatieterrein 

‘De Heibloem’ zijn specifieke bestemmingen opgenomen. Ook zijn diverse bestaande en-

kelbestemmingen aangevuld met regels uit deze andere plannen, zoals specifieke aan-

duidingen, maatvoering, etc..  

 

3.4.2 Bestemming ‘Bedrijf’ 

 

Aanduidingen niet-agrarische bedrijven en agrarisch verwante bedrijven 

De volgnummers (specifieke vorm van bedrijf - ‘getal’) voor niet-agrarische bedrijven wor-

den verwijderd en vervangen voor een functieaanduiding (specifieke vorm van bedrijf – 

niet agrarisch). Hetzelfde geldt voor agrarisch verwante bedrijven, de aanduiding speci-

fieke vorm van bedrijf - ‘getal’ is vervangen voor ‘specifieke vorm van bedrijf – agrarisch 

verwant’.  

In dit bestemmingsplan is aangegeven dat bestaande en/of (juridisch-planologisch) ver-

gunde bedrijvigheid is toegestaan, met daaraan gekoppeld een maximum percentage uit-

breidingsmogelijkheid van bebouwing. Voor deze systematiek is gekozen omdat in een 

aantal gevallen in het buitengebied bedrijven bijvoorbeeld zijn aangeduid als categorie 3 

bedrijf of hoger, terwijl feitelijk wellicht sprake is van een lagere milieucategorie. Om deze 

met nu milieucategorie 3 ook zo vast te leggen, mag daar altijd milieucategorie 3 komen, 

ook al is de actuele activiteit maar milieucategorie 2. Door te verwijzen naar de vergun-

ning is het plan altijd actueel en kan op dat moment bepaald worden welke milieucatego-

rie is toegestaan. Deze regeling biedt voor de betreffende bedrijven voldoende waarbor-

gen dat ze hun huidige bedrijfsactiviteiten kunnen blijven voortzetten en voorkomt ander-

zijds dat er ongewenste ontwikkelingen worden gerealiseerd zonder dat daar een goede 

afweging aan vooraf is gegaan. Daarmee wordt uitgegaan van de meest flexibele oplos-

sing.  

 

3.4.3 Bestemming ‘Natuur’ 

 

Groenelementen 

Het huidige bestemmingsplan bevat enkele waardevolle landschapselementen. Dit kun-

nen waardevolle groenstructuren zijn, zoals een bomenrij of houtwal, maar ook (onver-

harde) wandelpaden kunnen voor het landschap zeer waardevol zijn. Deze elementen 

zijn dan ook in het huidige bestemmingsplan beschermd met een separate bestemming 

(‘Groen’ met ‘Waarde - Natuur en Landschap’). Echter in de loop der jaren is geconsta-

teerd dat op diverse plekken de bestemming niet juist is gesitueerd. Door deze nieuwe 

inzichten vanuit de gemeente is besloten om de groenelementen anders te bestemmen. 

Alle groenelementen worden nu opgenomen in de bestemming ‘Natuur’ en zijn onderver-

deeld door middel van een functieaanduiding ‘bos’, ‘landschapselement’ of ‘zandweg’. 
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Inventarisatie natuurbestemmingen in het bestemmingsplan 

De huidige bestemming ‘Natuur’ en ‘Groen’ zoals opgenomen in het bestemmingsplan 

‘Buitengebied 2010’ is gebaseerd op een inventarisatie uit 2004. Sinds 2010 is al meer-

dere malen geconstateerd dat gebieden ten onrechte bestemd zijn als ‘Natuur’ of juist 

een waardevol natuurelement niet bestemd is.  

 

Om deze reden heeft begin 2016 een nieuwe inventarisatie plaatsgevonden. Het opnieuw 

inventariseren en onderzoeken van de huidige begrenzingen van de natuurbestemming 

in het buitengebied heeft als doel: 

 Correctie begrenzingen, d.w.z. fouten eruit halen (ander/fout gebruik constateren); 

 Nieuwe elementen toevoegen op basis van de criteria; 

 Onderscheid maken tussen zandwegen, landschapselementen en bos. 

 

De criteria die zijn gehanteerd bij het beoordelen of nieuwe landschapselementen alsnog 

beschermd dienen te worden, zijn: 

 Cultuurhistorische waarde en/of; 

 Landschappelijke waarde en/of; 

 Ecologische waarde. 

 

Landschapselementen die uitgezonderd worden van de inventarisatie en derhalve geen 

natuurbestemming krijgen, zijn de landschapselementen: 

 Op alle agrarische bedrijfskavels; 

 Op alle woonkavels tenzij de rand van een woonkavel met zeer grote landschappelijk 

waarde bevat; 

 Solitaire bomen (die komen op de groene kaart); 

 Losliggende poelen. 

 

Bestemming: 

 De groenbestemming is in de nieuwe regeling alleen bedoeld om de landschappelijke 

inpassing waar nodig te bestemmen. Het gaat hier niet altijd om waardevolle beeld-

bepalende landschapselementen. Het doel hiervan is dat de landschappelijke inpas-

sing wordt bestemd. 

 De zandwegen en landschapselementen zijn nu onder de bestemming ‘Natuur’ ge-

schaard waardoor binnen de bestemming ‘Natuur’ een differentiatie ontstaat tussen: 

1. algemeen natuur; 

2. bos; 

3. zandwegen; 

4. landschapselementen. 

 

Groene Kaart 

Het doel van de gemeentelijke Groene Kaart is om op een transparante en overzichtelijke 

manier de belangrijkste bomen, houtopstanden en ruimtelijke groenstructuren aan te ge-

ven. Beoogd wordt om ‘slechts’ de meest waardevolle bomen en houtopstanden binnen 
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de gemeente te beschermen. De Groene Kaart is via de gemeentelijke website eenvou-

dig te raadplegen. 

De gemeente wenst een transparante, overzichtelijke en duidelijke manier voor inwoners 

om te beoordelen of een kapvergunning noodzakelijk is. Dit kan met de Groene Kaart 

methode. De meest waardevolle bomen en houtopstanden binnen de gemeente staan op 

de Groene Kaart en worden door middel van de bomenverordening beschermd.  

 

Bomenverordening 

Op 15 maart 2018 heeft de gemeenteraad de Bomenverordening en de Bijdrageregeling 

waardevolle bomen vastgesteld. In de verordening is vastgelegd dat het college van Bur-

gemeester en wethouders de Groene Kaart met de beschermde houtopstanden vast 

stelt. Voor het kappen van deze bomen en houtopstanden (die zijn opgenomen op de 

Groene Kaart) is een ontheffing noodzakelijk. De Groene Kaart is onlosmakelijk verbon-

den met de Bomenverordening. De Groene Kaart regelt wat beschermd wordt, de Bo-

menverordening hoe het beschermd wordt.  

 

De Groene Kaart is afgestemd op de natuurbestemming in het bestemmingsplan Buiten-

gebied als het gaat om de bossen en landschapselementen. Hetgeen als natuur is be-

stemd, is eveneens opgenomen op de Groene Kaart. De Groene Kaart is daarbij ook nog 

aangevuld met de solitaire waardevolle bomen en waardevolle houtopstanden. 

 

Daarbij is in de regeling van het bestemmingsplan Buitengebied aansluiting gezocht bij 

de Bomenverordening. Het bestemmingsplan regelt nu niet meer dat een omgevingsver-

gunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden vereist is voor de kap van 

een boom. Er wordt enkel een verwijzing gemaakt naar de Bomenverordening als het 

gaat om het kappen van bomen of houtopstanden. Als de boom of houtopstand opgeno-

men is op de Groene Kaart dan is volgens de Bomenverordening een ontheffing nodig 

voor de kap van de boom. In dit geval hoeft hierbij niet alsnog een omgevingsvergunning 

op grond van het bestemmingsplan aangevraagd te worden. Op deze manier wordt ge-

tracht een integrale, efficiënte regeling te treffen voor de kap van bomen. 

 

3.4.4 Bestemming ‘Wonen’ 

 

Voor diverse locaties is de aanduiding voor twee (of meer) wooneenheden opgenomen. 

De reden hiervoor is dat in het bestemmingsplan Buitengebied 2010, vanwege een te-

kenfout in de verbeelding, op diverse locaties deze maatvoeringsaanduiding is vervallen.  

 

Op grond van het bestemmingsplan Buitengebied 2006 (voorganger van Buitengebied 

2010) is het derhalve een bestaand recht dat er op deze locaties twee of meer wooneen-

heden aanwezig zijn. Deze omissie uit het bestemmingsplan Buitengebied 2010 wordt 

hiermee hersteld. De locaties waar deze maatvoeringsaanduiding is opgenomen om dat 

geconstateerd is dat dit bestaande recht gebaseerd is op bijvoorbeeld een vergunning 
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(en dus niet de tekenfout uit het bestemmingsplan Buitengebied 2010) is dit separaat ver-

antwoord in de lijst van wijzigingen zoals opgenomen in paragraaf 3.5 van de toelichting 

van het bestemmingsplan. 

 

Voor een aantal locaties binnen de gemeente Gemert-Bakel is een maatvoeringseis op-

genomen, waarmee twee woningen op deze locaties juridisch-planologisch worden toe-

gestaan. Het betreft de volgende locaties: 

Bakel 

 Geneneind 2/4, Bakel 

 Geneneind 8/8a, Bakel** 

** Uit nader onderzoek in het gemeentelijk archief is gebleken dat op 30 november 1999 

een vergunning is verleend voor een boerderijsplitsing. Deze vergunning was gebaseerd 

op het gewijzigde bestemmingsplan ‘Buitengebied 1998’. In het bestemmingsplan ‘Bui-

tengebied 1998’ is dit verzoek verwerkt en daarna is de vergunning verleend. Deze ver-

gunning is onherroepelijk. Met de splitsing op grond van deze vergunning is deze ge-

splitste boerderij bestemd voor twee woningen. 

 Geneneind 12/12a, Bakel 

 Geneneind 14/14a, Bakel 

 Mathijseind 2, Bakel 

 Nuijeneind 3/5, Bakel 

 Zand 6/6a, Bakel 

 Neerstraat 1, Bakel 

 Grotel 4/6, Bakel 

 Mathijseind 5/5a, Bakel 

 Witven 4/6, Bakel 

 Neerstraat 14, Bakel 

 Nuijeneind 4/6, Bakel 

 Dakworm 1/1a, Bakel 

 Oudestraat 1/1a, Bakel 

 Grotelseheide 5-7, Bakel 

 Neerstraat 11-13-5, Bakel*** 

*** Toevoeging van 3 wooneenheden 

 Zaarvlaas 2-2a, Bakel 

 Oudestraat 6-8, Bakel 

 Oudestraat 3-5, Bakel 

De Mortel 

 Paashoefsedijk 18/20, De Mortel 

 Leemkuilenweg 13/15, De Mortel 

 Paashoefsedijk 11/13, De Mortel 

 Milschot 33-35, De Mortel 

 Den Hoek 31, De Mortel 

 Dr. De Quayweg 75, De Mortel 

 Venraysedijk 50, De Mortel 
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 Zandstraat 36/38, De Mortel 

De Rips 

 Min. Rommedreef 2/2a, De Rips 

 Burgemeester v.d. Wildenberglaan 2-2a, De Rips 

Elsendorp 

 Ripseweg 38-40, Elsendorp 

 Elsendorpseweg 72, Elsendorp 

 Keizersberg 24-26, Elsendorp 

Gemert 

 Serisweg 30-36, Gemert 

 Boekelseweg 24-24a, Gemert 

 Koksedijk 6-10, Gemert: 

 Sijpseweg 49-53, Gemert 

 Scheiweg 100-105, Gemert** 

** Toevoeging van 3 wooneenheden 

 Sparrenweg 7/9, Gemert 

 Wijnboomlaan 21/23, Gemert 

 Hazeldonklaan 41/43, Gemert 

 Kromstraat 33, Gemert 

 Kromstraat 28-/30, Gemert 

 Broekstraat 39/39a, Gemert 

 Broekstraat 43/45, Gemert 

 Kromstraat 1/3, Gemert 

 Oudestraat 116, Gemert 

 Wijnboomlaan 12-14, Gemert 

 Broekstraat 52, Gemert 

 Boekent 4-6, Gemert  

 Heikampseweg 21, Gemert 

 Boekelseweg 28/30, Gemert 

 Pandelaar 70/70a, Gemert 

 Haveltweg 68/68a, Handel 

Milheeze 

 Hoberg 6/6a, Milheeze 

 Schutsboom 13/15, Milheeze 

 Bocht 7a/9, Milheeze 

 Laren 4-4a, Milheeze 

 

3.4.5 Algemene bouwregels 

 

Afwijken van de bouwregels 

In deze algemene bouwregel is opgenomen dat bij nieuwe ontwikkelingen voldaan moet 

worden aan de parkeernormen middels een dynamische verwijzing. 
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3.4.6 Algemene aanduidingsregels 

 

Toevoeging ‘veiligheidszones’ en ‘geluidzones’ 

In het kader van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zijn veiligheidszones op-

genomen waaraan getoetst moet worden op externe veiligheid wanneer een initiatiefne-

mer in deze zone een ontwikkeling (realisering van een (beperkt) kwetsbaar object) wil 

mogelijk maken of uitbreiden. Hetzelfde geldt voor het aspect ‘geluid’, verschillende ge-

luidzones zijn opgenomen waaraan getoetst dient te worden, wanneer binnen deze aan-

duiding een ontwikkeling gewenst is. 

 

Toevoeging ‘Vrijwaringszone – Molenbiotoop 1’ en ‘Vrijwaringszone - Molenbiotoop 2’ 

Deze gebiedsaanduidingen met bouwregels zijn opgenomen voor de bescherming van 

de daar voorkomende molens. 

  

Aanpassing ‘Vrijwaringszone – invloedszone Peelrandbreuk’ 

De vrijwaringszone voor de Peelrandbreuk blijft behouden. De aanduiding is in de herzie-

ning aangepast ten noorden van Gemert. Ten zuiden van Handel is de vrijwaringszone 

verwijderd. 

 

Toevoeging ‘Vrijwaringszone – Waterloop’ 

Vanuit het Waterschap is het noodzakelijk om de A-waterlopen te bestemmen inclusief 

de Keurzone van 5 meter. De waterlopen zelf hebben de bestemming ‘Water’ toegekend 

gekregen en de Keurzone is opgenomen als ‘Vrijwaringszone – Waterloop’. In de alge-

mene bouwregels wordt aangegeven dat binnen deze zone niet gebouwd mag worden. 

 

Toevoeging ‘Vrijwaringszone – wijstgebied’ 

De Vrijwaringszone- wijstgebied is opgenomen in de integrale herziening. De zone is be-

stemd voor de bescherming en behoud van de waarden die aan een gebied zijn toege-

kend vanwege het aanwezig zijn van het geohydrologisch verschijnsel wijst in wijstgebie-

den. 

 

Verwijdering vrijwaringszone – Natte Natuurparel 

De gebiedsaanduiding die opgenomen is in de uiterste zuidoostgrens is niet overgeno-

men in de integrale herziening. De zone is niet meer opgenomen in het Provinciale Mi-

lieu- en Waterplan en daardoor niet meer noodzakelijk. 

 

Verwijdering aanduiding ‘voormalige boerderij (wob)’ 

De aanduiding ‘wob’ heeft geen functie meer in het bestemmingsplan en is daarom ver-

wijderd.  
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3.4.7 Algemene afwijkingsregels 

 

Aan huis verbonden bedrijf en internethandel 

In de algemene afwijkingsregels voor een aan huis verbonden bedrijf en het begrip ‘inter-

nethandel’ is opgenomen dat internet- of webwinkels alleen zijn toegestaan als geen 

sprake is van verkoop aan huis, afhalen van producten. Internethandel met een ruimte-

lijke impact wordt ongewenst geacht. Voor het overige mag geen sprake zijn van detail-

handel bij een aan huis gebonden bedrijf, met uitzondering van verkoop van ter plaatse 

vervaardigde producten als nevenactiviteit. 

 

3.4.8 Algemene procedureregels 

 

Het artikel dat gaat over de algemene procedureregels is verwijderd uit het bestemmings-

plan. Dit artikel wordt niet noodzakelijk geacht omdat alle procedures reeds wettelijk zijn 

geregeld in de Wro en in de Wabo. 

 

 
3.5  Locatie gebonden wijzigingen 
 

In onderstaande tabel is per kern aangegeven welke locatie-gebonden wijzigingen zijn 

doorgevoerd en waarom. Kolom 1 geeft het adres aan, kolom 2 geeft de aanpassing 

weer en tenslotte in kolom 3 de reden of de onderbouwing. In de tabel zijn de enkelbe-

stemmingen weergegeven waarvoor de aanpassingen van toepassing zijn.  
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Bakel 

Esp 4-6, Bakel Reparatie bestemming 

‘Wonen’ en toekennen 

2 wooneenheden op 

de verbeelding 

In het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2006’ 

zijn twee woningen toegekend middels het 

aanduiden van 2 wooneenheden. Daarnaast 

is een bouwvergunning voor een garage ten 

oosten van het perceel afgegeven. Een deel 

van de garage valt buiten het bouwvlak. 

Beide onderdelen zijn gerepareerd op de ver-

beelding door het bouwvlak strak om deze 

functies heen te leggen. 

Nederheide 4, Bakel Bebouwingspercen-

tage wordt verwijderd 

en aanduiding voor 

minicamping wordt op-

genomen van verbeel-

ding 

Voor de locatie is het bebouwingspercentage 

van 90% verwijderd en de aanduiding ‘mini-

camping’ is opgenomen. Hiermee is de feite-

lijke situatie planologisch-juridisch geborgd. 

Heidveld 8, Bakel Bouwvlak aanpassen 

op verbeelding 

De enige bebouwing welke wel vergund is, is 

niet binnen het bouwvlak gelegen. De belij-

ning van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 

1998’ was zeer grof, de vergunning is dus wel 

passend binnen het bestemmingsplan afge-

geven. Na de herziening in 2006 is door een 

digitale en veel gedetailleerdere belijning de 

bebouwing buiten het bouwvlak komen te val-

len. De bebouwing is nu binnen het bouwvlak 

gesitueerd.  

Mathijseind 12, Bakel Bouwvlak aanpassen 

op verbeelding 

Het noordelijke gedeelte van de stal is ge-

deeltelijk buiten het bouwvlak gesitueerd. 

Deze stal is al in de jaren ’90 gerealiseerd en 

vergund. Met het digitaliseren van het be-

stemmingsplan is de stal buiten het bouwvlak 

komen te liggen. Het bouwvlak is op dit punt 

nu gerepareerd. 

Neerstraat 14, Bakel Woning binnen het 

bouwvlak situeren 

De vergunde woning is buiten het bouwvlak 

gelegen. Het bouwvlak is nu strak om de wo-

ning gelegd, waardoor deze binnen het bouw-

vlak is gesitueerd.  

Nuijeneind 5, Bakel Opnemen bestemming 

‘Recreatie’ op verbeel-

ding 

In juli 2009 is een wijzigingsplan voor het op-

starten van een recreatiebedrijf (Theetuin ‘De 

Wilde Framboos’) vastgesteld. Deze locatie is 

nu ook als zodanig bestemd.  
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Roessel 8, Bakel Bestemming ‘Groen’ 

vervangen voor ‘Agra-

risch’ op verbeelding 

Zonder nadere motivering is een gedeelte van 

de zuidwestelijke gronden van de eigenaar 

van Roessel 8 bestemd als ‘Groen. Deze 

gronden worden gebruikt voor agrarische 

doeleinden en hebben daarom weer de be-

stemming ‘Agrarisch’ gekregen. 

Speurgt 4, Bakel Bestemming ‘Recrea-

tie’ met aanduiding ‘re-

creatiewoning’ opne-

men op verbeelding 

In de jaren ’70 zijn vergunningen verleend 

voor de verbouw tot vakantiehuis en zwem-

bad. De bestemming ‘Recreatie’ met de aan-

duiding ‘recreatiewoning’ op de bestaande 

bebouwing en het zwembad is daarom opge-

nomen op deze locatie.  

Rootvlaas 2, Bakel Bouwvlak aanpassen 

op verbeelding 

In 2007 is een vergunning verleend voor de 

nieuwbouw van twee stallen ten zuiden op het 

perceel. Gedeeltelijk zijn deze stallen nu bui-

ten het bouwvlak gelegen. Het bouwvlak is 

daarom strak om de bebouwing gesitueerd 

zodat deze omissie gerepareerd is. 

Neerstraat 11, Bakel Bestemming ‘Maat-

schappelijk’ omzetten 

naar ‘Wonen’ en toe-

voegen aanduiding 

specifieke vorm van 

wonen – nevenactivi-

teit recreatie’ 

Op deze locatie is sprake van een maat-

schappelijke nevenfunctie, geen hoofdfunctie. 

Ook vanuit milieu is gemotiveerd waarom 

sprake is van een hoofdfunctie ‘Wonen’. Het 

museum en camping worden als nevenfunctie 

gezien (zie bijlage 3) 

Zaarvlaas 2, Bakel Bouwvlak aanpassen 

op verbeelding 

In 2008 en in 2009 hebben bestemmingsplan-

herzieningen plaatsgevonden voor deze loca-

tie. In 2008 is het reeds doorlopen wijzigings-

plan ook verwerkt. In 2009 is met een proce-

dure de woning weer binnen het bouwvlak ge-

legd met een aanduiding voor 2 woningen. 

Echter is hierbij de uitbreiding aan de oost-

zijde zoals verwerkt in het plan 2008 weer 

vervallen. Het bouwvlak dient dan ook con-

form de herziening uit 2008 aan de oostzijde 

uitgebreid worden zodat alle gebouwen weer 

binnen het bouwvlak liggen. 
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De Mortel 

Bakelseweg, De Mor-

tel 

Bestemming ‘Ver-

keer’ opnemen op 

de verbeelding 

Ten hoogte van Bakelseweg 32 in De Mortel is 

een gedeelte van de weg niet bestemd. De be-

stemming ‘Verkeer’ is hiervoor op de weg opge-

nomen.  

Den Hoek 45, De Mor-

tel 

Omzetten bestem-

ming naar ‘Agra-

risch’’ op verbeel-

ding 

De bestemming ‘Natuur’ is voor deze locatie 

omgezet naar ‘Agrarisch’ in de verbeelding.  

Koekoekweg 20, De 

Mortel 

Bouwvlak verplaat-

sing 

Het bouwvlak is naast de woning gesitueerd. 

Het bouwvlak is nu zo verplaatst dat de woning 

binnen de bestemming Recreatie is gelegen. 

Oude Bakelsedijk 51, 

De Mortel 

Bouwvlak verplaat-

sing 

Het bouwvlak is naast de recreatiewoning gesi-

tueerd. Het bouwvlak is nu zo verplaatst dat de 

recreatiewoning binnen de bestemming Recrea-

tie is gelegen. 

Venraysedijk 53, De 

Mortel 

Bouwvlak aanpas-

sen op verbeelding 

In 2006 is een vergunning verleend voor de 

nieuwbouw van een loods ten zuidwesten op 

het perceel. Gedeeltelijk is deze loods nu buiten 

het bouwvlak gelegen. Het bouwvlak is daarom 

strak om de bebouwing gesitueerd zodat deze 

omissie gerepareerd is.  

Reebos 6, De Mortel Vergroting van het 

bouwvlak 

In 2009/2010 is een wijzigingsprocedure doorlo-

pen voor het vergroten van het bouwvlak. Per 

abuis is deze bouwvlakvergroting niet doorge-

voerd in het vigerend bestemmingsplan. De be-

stemming wijzigt niet, alleen het bouwvlak wordt 

middels dit bestemmingsplan alsnog vergroot. 

Heikampseweg 4-4a, 

De Mortel 

Bedrijfsbestemming 

opnemen op ver-

beelding 

Het reeds aanwezige loonwerk- en grondverzet-

bedrijf wordt in overeenstemming gebracht met 

de situatie zoals opgenomen in het bestem-

mingsplan Buitengebied 2006, uitgezonderd de 

bedrijfswoning zoals die destijds in dit bestem-

mingsplan is opgenomen.  

Breemhorstsedijk 

60, De Mortel 

Opnemen functie-

aanduiding ‘water-

recreatieve doelein-

den – 1’ 

De vliegvisvijver inclusief de wateractiviteiten 

die er nu plaatsvinden worden bestemd middels 

de functieaanduiding ‘waterrecreatieve doelein-

den- 1’. Tevens wordt het bestemmingsvlak 

‘Water’ en ‘Recreatie’ afgestemd op het feitelijk 

gebruik. 
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De Rips 

Burgemeester Wijt-

vlietlaan 7, De Rips 

Bestemming ‘Agra-

risch’ en ‘Wonen’ 

opnemen op de 

verbeelding 

De woning aan de Burgemeester Wijtvlietlaan 7 

in De Rips heeft de bestemming ‘Natuur’. Dit 

dient de bestemming ‘Wonen’ te zijn en het stuk 

noordwestelijk hiervan ‘Agrarisch’ en is daarom 

aangepast op de verbeelding 

Eiermijndreef 3, De 

Rips 

Bouwvlak juist op-

nemen op de ver-

beelding 

Het bouwvlak van deze locatie is niet juist over-

genomen vanuit het wijzigingsplan in het be-

stemmingsplan ‘Buitengebied’ en is nu gecorri-

geerd.  

Eiermijndreef 7, De 

Rips 

Koppelteken toe-

voegen op de ver-

beelding 

Koppeling tussen de twee bouwvlakken is in het 

bestemmingsplan 'Buitengebied 2010’ verwij-

derd. In deze integrale herziening is het koppel-

teken weer toegevoegd op de verbeelding. 

Oploseweg 2, De Rips Bouwvlak aanpas-

sen 

Het bouwvlak is zo aangepast dat de vergunde 

stal, sleufsilo en de mestsilo binnen het binnen 

het bouwvlak zijn gelegen. Hiermee is de feite-

lijke en vergunde situatie juridisch-planologisch 

kloppend gemaakt. (zie bijlage). 

Jodenpeeldreef 5, De 

Rips  

Verwijderen functie-

aanduiding ‘inten-

sieve veehouderij’ 

Naar aanleiding van een motie van de gemeen-

teraad is besloten dat op deze locatie geen in-

tensieve veehouderij meer komt, daarom wordt 

op deze locatie de functieaanduiding “inten-

sieve veehouderij” van de locatie verwijderd. 

Zie de bijbehorende motie en besluitenlijst in de 

bijlage. 

 

Elsendorp 

Elsendorpseweg 10, 

Elsendorp 

Twee bouwvlakken 

samenvoegen tot 

één op de verbeel-

ding 

Het bouwvlak is abusievelijk gesplitst in twee 

bouwvlakken. Het bouwvlak is gerepareerd, 

waardoor nu weer sprake is van één bouwvlak. 

 

Sinds het bestemmingsplan ‘Buitengebied 

1998’ is hier sprake van één bestemmingsvlak 

voor een agrarisch bedrijf. Ook in het bestem-

mingsplan ‘Buitengebied 2006’ is dit één be-

stemmingsvlak gebleven. In 2010 is een teken-

fout ontstaan in de verbeelding waardoor het 

bestemmingsvlak is gesplitst en dus twee be-

stemmingsvlakken aanwezig zijn. Dat is niet de 

intentie geweest en dient te worden hersteld. 
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Naast het feit dat het toevoegen van een be-

stemmingsvlak voor een agrarisch bedrijf niet 

wenselijk is, is hier vanuit het feitelijk gebruik 

ook geen aanleiding toe. De bedrijfswoning met 

bijgebouwen die nu in het ene bestemmingsvlak 

is gelegen, is de woning behorende bij het be-

drijf dat op het andere bestemmingsvlak is gele-

gen. Dit hoort één geheel te zijn. Het vlak waar 

alleen de woning aanwezig is, kan ook niet ge-

zien worden als een agrarisch bedrijf waardoor 

een separaat bestemmingsvlak voor een agra-

risch bedrijf hier niet passend en ook niet wen-

selijk is. Ook uit de milieuvergunning van 15 

maart 2011 blijkt dat beide percelen en alle 

aanwezige bebouwing (dus inclusief de woning) 

onderdeel zijn van de milieu inrichting. Er zijn 

ook geen nieuwe milieumeldingen of vergunnin-

gen aangevraagd waarbij aanspraak is gemaakt 

op twee afzonderlijke bouwblokken of bedrijven. 

Conform de planologische, vergunning techni-

sche als de feitelijke situatie is het geheel te be-

oordelen als één bouwblok. Ook het bewonen 

van de bedrijfswoning is ten tijde van zowel het 

vigerende bestemmingsplan als het nieuwe be-

stemmingsplan identiek gebleven, hetgeen aan-

leiding geeft om de bestemmingsvlakken sa-

men te voegen.  

Elsendorpseweg 86, 

Elsendorp 

Bestemming ‘Agra-

risch’ toekennen op 

verbeelding 

Ten zuidoosten van de stallen op dit perceel is 

nu een rechthoekig stuk bestemd als ‘Agra-

risch-Agrarisch bedrijf’ met een bebouwingsper-

centage van 0%. Dit stuk is herbestemd naar 

‘Agrarisch’.  

Hendrik Jan IJpen-

berglaan 45, Elsen-

dorp 

Bouwvlakvergroting 

op verbeelding 

De bebouwing (garage) is niet geheel binnen 

het bouwvlak gelegen. De gemeente is verplicht 

om de bouwvlakken in overeenstemming te 

brengen met de bestaande (vergunde) bebou-

wing. Het bouwvlak is daarom aangepast.  

Zeelandsedijk 62, El-

sendorp 

Verwijderen aan-

duiding ‘intensieve 

veehouderij’ van 

verbeelding 

Dit bouwvlak is in eigendom van de gemeente. 

Het perceel wordt niet verkocht ten behoeve 

van intensieve veehouderij, daarom is de aan-

duiding verwijderd. 
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Hendrik Jan IJpen-

berglaan 41, Elsen-

dorp 

Aanpassen bouw-

vlak op verbeelding 

De Raad van State heeft geoordeeld dat het 

bouwvlak weer aangepast moet worden con-

form het bestemmingsplan ‘Buitengebied 1998’. 

Echter is de wens om het bouwvlak uit te brei-

den ten oosten zodat een garage gerealiseerd 

kan worden. Het bouwvlak is gerepareerd en 

heeft de vorm van het bouwvlak uit bestem-

mingsplan ‘Buitengebied 2006’. 

Paradijs 25a, Elsen-

dorp 

Aanpassen bouw-

vlak op verbeelding 

Er is in 2009 een vergunning verleend voor de 

bouw van de meest noordelijke stal. Deze valt 

nu buiten het bestemmingsvlak. Deze vergunde 

stal (inclusief omliggende verharding) is nu bin-

nen het bouwvlak gesitueerd. 

Paradijs 49, Elsendorp Aanpassen bouw-

vlak op verbeelding 

In 1995 is een vergunning verleend voor de uit-

breiding van de meest westelijk gelegen stal. 

Het bouwvlak is strak om deze stal gelegd, zo-

dat de stal nu binnen het bouwvlak is gesitu-

eerd. 

Ripseweg 24, Elsen-

dorp 

Aanpassen bouw-

vlak aangepast 

In 2010 is een bestemmingsplanwijziging ge-

weest en een vergunning verleend voor een 

zorgboerderij. De bouwvergunning voor de 

zorgboerderij zelf valt buiten het bouwvlak. Op 

basis van het inrichtingsplan is het bouwvlak 

aangepast (zie bijlagen). 

Elsendorpseweg 70, 

Elsendorp 

Gedeeltelijk be-

stemmen van ‘Wo-

nen’ naar ‘Agra-

risch’ 

Een gedeelte van het kadastraal perceel C, 

nummer 4571 is bestemd van ‘Wonen’ naar 

‘Agrarisch’. Dit perceel is in eigendom van het 

melkveebedrijf aan Elsendorpseweg 74 en dus 

ook in gebruik voor agrarische doeleinden.  

Paradijs 19, Elsendorp Agrarisch-Agra-

risch bedrijf met 

de aanduiding 

"sa-nevna" (ne-

venactiviteit niet-

agrarisch) 

In ruil voor beëindiging van de varkenshouderij 

aan de Bocht 20 en Weijer 3 en 5 in Milheeze 

wordt het gebruik van het agrarisch bedrijf aan 

de Paradijs 19 te Elsendorp als akkerbouwbe-

drijf met als neventak een paardenpension en -

houderij, een landbouwmechanisatiebedrijf en 

een loonwerkbedrijf mogelijk gemaakt (zie bij-

lage 9). 

Zeelandsedijk 62, El-

sendorp 

Vormverandering 

bouwvlak 

Het bestemmingsvlak komt niet overeenkomt 

met de eigendomssituatie. De vorm van het be-

stemmingsvlak wordt in overeenstemming ge-

bracht met de eigendomssituatie. De grootte 

van het bestemmingsvlak blijft hierbij gelijk. 



Hoofdstuk 3 65   65 

Daarnaast wordt planologisch-juridisch gere-

geld dat er geen extra uitbreidingsmogelijkhe-

den mogelijk gemaakt worden.  

Zeelandsedijk 32, El-

sendorp 

Vergroten bestem-

ming ‘Wonen’ 

De bestemming ‘Wonen’ wordt zo vergroot dat 

de bestaande en vergunde garage binnen het 

bestemmingsvlak gesitueerd is.  

Paradijs 31-35, Elsen-

dorp 

Uitsterfregeling op-

nemen voor Para-

dijs 31 en 35 ten 

behoeve van het 

gebruik als burger-

woningen 

Op 10 oktober 2017 heeft het college van B&W 

besloten om alle drie de vergunde woningen 

(31, 33 en 35) te bestemmen als bedrijfswoning 

en voor de woningen aan Paradijs 31 en 35 een 

uitsterfregeling op te nemen t.b.v. het gebruik 

als burgerwoning (overgangsbepaling). Rele-

vante stukken n.a.v. dit besluit zijn opgenomen 

als bijlage 37 bij dit bestemmingsplan. 

 

Gemert 

Koksedijk 1, Gemert  Bestemming Recrea-

tie met een agrarische 

nevenbestemming en 

bouwvlak opnemen 

De bestemming ‘Agrarisch’ is omgezet naar 

‘Recreatie’ met agrarische nevenbestemming. 

Perceel O, sectienummer 2144 behoort ook tot 

de bestemming ‘Recreatie’. Binnen dit deel van 

het bestemmingsvlak mag alleen geparkeerd 

worden. Hier is daarom geen bouwvlak opgeno-

men. Middels een vrijstelling (artikel 19.1 WRO) 

is bovenstaande reeds verleend, maar nog niet 

doorgevoerd.  

Rooije Hoefsedijk 

105, Gemert 

Opnemen aanduiding 

‘specifieke vorm van 

wonen – nevenfunc-

tie’ op verbeelding 

In 2011 is een vergunning verleend voor het in-

pandig realiseren van een recreatiewoning op 

deze locatie. Door het opnemen van een aan-

duiding ‘specifieke vorm van wonen – neven-

functie’ is deze vergunning verwerkt.  

Broekkantseweg 9, 

Gemert 

Opnemen aanduiding 

‘specifieke vorm van 

wonen – nevenactivi-

teit recreatie’ 

De aanduiding ‘specifieke vorm van wonen – 

nevenactiviteit recreatie’ is opgenomen conform 

de vorige bestemmingsplannen ‘Buitengebied’ 

1998 en 2006 ten behoeve van het aanwezige 

vakantiehuis. 

Boekelseweg ong., 

Gemert 

Bouwvlak verwijderen 

en wijzigen naar 

‘Agrarisch’ 

Een gedeelte van het bedrijf aan Boekelseweg 

15 (ca. 1.28.38 ha van de in totaal 4 ha) ligt on-

der het tracé van de geplande Noord Om Ge-

mert. Een gedeelte van ca. 2 ha wordt gebruikt 

als ruilgrond voor de aanliggende eigenaar. Ten 

behoeve van de realisatie van de Noord Om 

moet een oppervlakte van ca. 2,9 ha van de ei-

genaar worden gekocht. Van deze ruilgrond 
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moet het bouwvlak gehaald worden om bouw-

mogelijkheden te voorkomen op deze ca. 2 

hectare ruilgrond (zie bijlagen) 

Scheiweg 63, Ge-

mert 

Poel bestemmen naar 

‘Natuur’ 

Met behulp van een wijzigingsplan is de woning 

aan Scheiweg 63 te Gemert gesplitst. De gere-

aliseerde poel dient nog als ‘Natuur’ bestemd te 

worden, zie bijlagen voor een nadere onderbou-

wing. 

 

Handel 

Handelseweg 62, Han-

del 

Herstellen van het 

bouwvlak op ver-

beelding opnemen 

bestemming ‘Wo-

nen’ 

In 2003 is een bouwvergunning verleend voor 

de bouw van een opslagloods. Daarnaast wordt 

in de vergunning toegestaan dat een gedeelte 

als binnenplaats wordt gebruikt, in plaats van 

natuur zoals het nu bestemd is. Het bouwvlak is 

gerepareerd en de bestemming ‘Wonen’ is toe-

gekend.  

Heereveldseweg 26a-

28, Handel 

Omzetten naar be-

stemming ‘Wonen’ 

beide locaties op 

verbeelding 

De kadastrale grenzen van beide woningen 

worden aangehouden voor de twee bouwvlak-

ken. Hiermee wordt voldoende afstand aange-

houden tussen de woningen en agrarisch be-

drijven. Er is geen sprake van overtollige be-

bouwing.  

 

De bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ 

blijft op overige gronden gehandhaafd, zodat 

hier grondgebonden activiteiten, niet zijnde een 

veehouderij, uitgevoerd kunnen worden. 

 

Kapelweg 43, Handel Wijziging van het 

bestemmingsvlak 

Ten oosten van de woning ligt een gedeelte van 

de verharding buiten het bestemmingsvlak. De 

lijn is nu zo getrokken dat dat alle verharding 

binnen het bestemmingsvlak ligt. 

Haveltweg 74-76, Han-

del 

Opnemen ‘aantal 

wooneenheden: 2’ 

op verbeelding 

Uit onderzoek blijkt dat voor beide woningen in 

het verleden een vergunning is verleend. Deze 

vergunningen zijn ook aanwezig, daarom is 

voor deze locatie de aanduiding ‘aantal woon-

eenheden: 2’ opgenomen. 
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Milheeze 

Berken 9-12, Milheeze Verwijderen noor-

delijk koppelteken 

op verbeelding 

Een deel van de veehouderij is herbestemd 

waardoor hier nu een ander bestemmingsplan 

geldt. Van de twee aanwezige koppeltekens is 

het noordelijke teken van de verbeelding verwij-

derd. 

Weijer – Steenoven, 

Milheeze 

Bestemming naar 

‘Natuur’ op verbeel-

ding 

Tussen de Weijer en Steenoven is een stuk 

agrarische grond gelegen welke in gebruik is 

genomen als Ecologische Verbindingszone, on-

derdeel uitmakende van de Esperloop. Het per-

ceel staat kadastraal bekend als, gemeente Ba-

kel, sectie S, nummer 909 en wordt bestemd 

naar ‘Natuur’.  

Kreijtenberg - Hei-

bloem, Milheeze 

- Bestemming ‘Na-

tuur’ toekennen op 

de verbeelding 

- Deels bestem-

ming ‘Water’ verwij-

deren en herbe-

stemmen als ‘Agra-

risch’ op verbeel-

ding 

Ten westen van de Heibloem en ten oosten van 

de Kreijtenberg is een perceel gelegen, kadas-

traal bekend als gemeente Bakel, sectie B en 

nummer 1439. Dit perceel wordt als ‘Natuur’ be-

stemd. Daar waar nog geen bestemming ‘Na-

tuur’ is opgenomen. 

 

Daarbij is de bestemming ‘Natuur’ op het ge-

deelte natuur ten zuiden van de Esperloop ver-

wijderd (Kreijtenberg 4a). Dit stuk is herbe-

stemd naar ‘Agrarisch’. 

Kadastraal: gemeente 

Bakel, Sectie K, num-

mer 1418 en 1388 - 

Milheeze 

Bestemmen naar 

‘Natuur’ op verbeel-

ding 

Dit perceel is in het kader van het Natuur Net-

werk Brabant ingezet voor natuurontwikkeling, 

daarom is de bestemming ‘Natuur’ toegekend. 

Greef 4, Milheeze Bestemming ‘Wo-

nen’ opnemen op 

verbeelding 

Aan Greef 4 is een voormalige bedrijfswoning 

van een beëindigd agrarisch bedrijf gelegen. In 

het voorgaande bestemmingsplan zou dit per-

ceel de bestemming ‘Wonen’ toegekend krijgen, 

dit is abusievelijk niet meegenomen. In deze in-

tegrale herziening is dit alsnog gerepareerd.  

Heibloem 13, Milheeze Bestemming ‘Agra-

risch’ opnemen in 

verbeelding 

Het aangrenzend perceel aan Heibloem 13 (be-

stemming ‘Wonen’) is bestemd als ‘Natuur’ ter-

wijl het feitelijk gebruik agrarisch is. Eigenaar 

heeft verzocht om de bestemming ‘Agrarisch op 

te nemen. De bestemming ‘Wonen’ verandert 

niet en het aangrenzend perceel is bestemd als 

‘Agrarisch’. 
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Kattevlaas 4-4a, Mil-

heeze 

Verwijderen aan-

duiding ‘intensieve 

veehouderij’ en een 

maatvoeringseis 

opgenomen voor 

twee woningen 

De eigenaar van deze locatie doet mee aan de 

VIV-regeling. In het kader van deze regeling 

wordt de aanduiding ‘intensieve veehouderij’ 

verwijderd van de locatie. Tevens wordt een 

maatvoeringsaanduiding voor twee wonin-

gen toegevoegd. 

Kaweide 3, Milheeze  Vormverandering 

bouwvlak 

Een gedeelte van de (meest noordelijk) ver-

gunde stal is het buiten het bouwvlak gelegen. 

Op deze locatie mogen geen nieuwe bouwrech-

ten ontstaan, daarom is het bouwvlak strak om 

deze stal gelegd.  

Kaweide 8 en 8a, Mil-

heeze 

Vormverandering 

bouwvlak en aan-

passen aanduiding 

in regels en ver-

beelding 

Een gedeelte van de meest oostelijke stal is 

buiten het bouwvlak gelegen. Dit is vergund met 

een vrijstelling. Het bouwvlak is hier strak om-

heen gelegd. Daarnaast is de aanduiding ‘spe-

cifieke vorm van agrarisch – vuurwerkopslag’ 

veranderd in ‘specifieke vorm van agrarisch – 

vuurwerkopslag en verkoop’ en gesitueerd op 

het juiste gedeelte van de loods waar de opslag 

en verkoop plaatsvindt.  

Peeldijk 10c, Milheeze Bouwvlakuitbrei-

ding 

Het bouwvlak is deels om de recreatiewoning 

gesitueerd. Het bouwvlak is nu zo uitgebreid dat 

de recreatiewoning binnen de bestemming ‘Re-

creatie’ is gelegen en de bestemming overeen-

komt met de BAG-registratie. 

Oude Kerkbaan 9, Mil-

heeze 

Vormverandering 

bouwvlak 

Een gedeelte van de (noordoostelijke) vergunde 

stal is het buiten het bouwvlak gelegen. Op 

deze locatie mogen geen nieuwe bouwrechten 

ontstaan, daarom is het bouwvlak strak om 

deze stal gelegd. 

Peeldijk 12a, Milheeze Opnemen over-

gangsrecht 

Conform het raadsbesluit van 15 maart 2018 

wordt een overgangsrecht opgenomen in het 

bestemmingsplan ten behoeve van het gebruik 

van een chalet als woning voor maximaal 10 

jaar.  
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4. EFFECTEN 

4.1 Inleiding 
 

Veel milieuaspecten hangen nauw samen met het functioneel gebruik van het buitenge-

bied. Veel milieuaspecten worden geregeld via het milieuspoor, zoals bijvoorbeeld verzu-

ring (geregeld in de Wet Ammoniak en Veehouderij) en geurhinder (Wet geurhinder en 

veehouderij (Wgv). De voor het bestemmingsplan relevante milieuaspecten worden in 

deze paragraaf toegelicht 

 

 

4.2 Bodem 
 

In het kader van de Wet ruimtelijke ordening dient, in geval van incidentele bouwlocaties 

en bestaande bouwtitels, aangegeven te worden of de bodemkwaliteit geschikt is voor de 

beoogde bestemmingen. 

 

Voor elementen in het plan waar ontwikkeling van milieugevoelige functies (in)direct mo-

gelijk gemaakt wordt (bijvoorbeeld middels een wijzigingsbevoegdheid of een afwijkings-

bevoegdheid), is toetsing van milieuhygiënische haalbaarheid (waaronder de bodemkwa-

liteit) als randvoorwaarde opgenomen. 

 

 

4.3 Milieueffectraportage 
 

4.3.1 Algemeen 

In artikel 7.2, lid 1 van de Wet milieubeheer is bepaald dat bij algemene maatregel van 

bestuur de activiteiten worden aangewezen: 

a. die belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu; 

b. ten aanzien waarvan het bevoegd gezag moet beoordelen of zij belangrijke nadelige 

gevolgen voor het milieu kunnen hebben. 

 

In het Besluit milieueffectrapportage zijn in artikel 2, lid 1 als activiteiten die belangrijke 

nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu (en waarvoor op grond van de Wet mi-

lieubeheer dus de verplichting geldt om een milieueffectrapportage op te stellen), aange-

wezen de activiteiten die behoren tot een in onderdeel C van de bijlage bij het Besluit ge-

noemde categorie.  

 

In lid 2 van hetzelfde artikel zijn als activiteiten ten aanzien waarvan het bevoegd gezag 

moet beoordelen of zij belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben (en 

waarvoor op grond van de Wet milieubeheer dus een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt), 
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aangewezen de activiteiten die behoren tot een in onderdeel D van de bijlage bij het Be-

sluit genoemde categorie. 

In artikel 2, lid 5, aanhef en onder b. van het Besluit milieueffectrapportage, is vastgelegd 

dat de m.e.r.-beoordelingsplicht ook geldt voor plannen die weliswaar vallen onder een 

van de in onderdeel D genoemde activiteiten maar waarbij het project valt onder de 

drempelwaarden zoals genoemd in onderdeel D, indien: 'op grond van selectiecriteria als 

bedoeld in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling niet kan worden uitgeslo-

ten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben'. 

 

4.3.2 Plan-MER 

 

Het voorgenomen planologisch beleid van de gemeente voor de veehouderij kan worden 

aangemerkt als een kader voor latere m.e.r.-(beoordelings)plichtige besluiten. Om die re-

den dient voor het bestemmingsplan de m.e.r.-procedure te worden doorlopen en is een 

milieueffectrapport (MER) opgesteld en ligt de focus van het MER bij de mogelijke milieu-

gevolgen van de ontwikkeling van veehouderijen, in relatie tot de planologische ruimte 

die is opgenomen in het bestemmingsplan buitengebied.  

 

Nadat de gemeente Gemert-Bakel eerst aan de hand van een notitie in 2016 advies heeft 

ingewonnen over het uit te voeren onderzoek, de gemeenteraad nadere besluiten heeft 

genomen m.b.t. de beleidskeuzen voor het bestemmingsplan en de provincie Noord-Bra-

bant in juli 2017 haar kaders heeft geactualiseerd, is het ontwerpbestemmingsplan en dit 

MER opgesteld. Zie bijlage 38 voor de PlanMER. 

 

Onderzochte scenario’s 

Voor het MER is het van belang de mogelijke milieueffecten van benutting van de in het 

bestemmingsplan geboden planologische ruimte in beeld te brengen. Omdat niet bekend 

is hoe de ontwikkeling er uit gaat zien, (welke bedrijven gaan groeien/stoppen en in welke 

mate) is er gewerkt met ontwikkelscenario’s. Er zijn twee scenario’s onderzocht, één sce-

nario dat uitgaat van een “trendmatige ontwikkeling”, welke aansluit bij trendmatige ont-

wikkeling van de afgelopen jaren, onder meer steeds verdergaande schaalvergroting. In 

het trendmatig scenario is uitgegaan van een groei van 10% van de economische om-

vang van de vergunde veestapel in de periode tot en met 2028 t.o.v. de vergunde situatie 

in oktober 2017. Naast dit scenario is een “worst case” scenario gemodelleerd en op ef-

fecten doorgerekend. Dit scenario gaat uit van maximale benutting van de mogelijkheden 

die het bestemmingsplan biedt.  

 

Waarmee zijn de effecten van de scenario’s vergeleken? 

De huidige situatie is in het MER beschreven aan de hand van de gegevens uit vergun-

ningen en meldingen van veehouderijbedrijven, in combinatie met de verbeelding en 

planregels uit het concept ontwerp bestemmingsplan ‘Gemert-Bakel Buitengebied 2017’. 

Dit geeft de vergunde situatie weer. De vergunde dieraantallen kunnen afwijken van de 
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werkelijk gehouden dieraantallen. Voor een Voortoets in het kader van de Wet Natuurbe-

scherming dient als referentie uitgegaan te worden van de werkelijk gehouden dieraantal-

len. Dit is de huidige situatie vergund, gecorrigeerd voor veebezetting (gegevens CBS). 

Voor het MER is daarnaast de autonome ontwikkeling van belang, de ontwikkelingen die 

te voorzien zijn en waarover al besluitvorming heeft plaatsgevonden. De belangrijkste 

hiervan is dat alle bedrijven moeten voldoen aan het landelijke besluit emissiearme huis-

vesting. Dit stelt eisen aan de maximale emissies van ammoniak en fijnstof die bedrijven 

mogen uitstoten, nu, en op termijn. Dit is meegenomen in een referentie welke relevant is 

voor het MER. 

 

Beoordeling effecten van de onderzochte scenario’s 

In het MER (deel B) zijn de effecten van de onderzochte scenario’s voor verschillende 

aspecten in beeld gebracht en vergeleken met de referentiesituatie. De effecten zijn 

kwalitatief beoordeeld met een zevenpunts-beoordelingsschaal. 

 

Score Omschrijving 

++ Zeer positief ten opzichte van de referentiesituatie 

+ Positief ten opzichte van de referentiesituatie 

0/+ Licht positief ten opzichte van de referentiesituatie 

0 Neutraal  

0/- Licht negatief ten opzichte van de referentiesituatie 

- Negatief ten opzichte van de referentiesituatie 

- - Zeer negatief ten opzichte van de referentiesituatie 

 

Natuur 

Criterium Trendmatig groeiscenario Worst-case alternatief 

Stikstofdepositie op 

beschermingsgebieden 

Wet natuurbescherming 

- (exclusief stikstofplafond) 
 
0 (inclusief stikstofplafond) 

- - 

Stikstofdepositie op Wav-

gebieden en overige 

natuur 

- (exclusief stikstofplafond) 
 

0 (inclusief stikstofplafond) 

- - 

Soortenbescherming Wet 

natuurbescherming 

- -- 

 

Voor een toetsing aan de randvoorwaarden van de Wet natuurbescherming is de vergelij-

king met de waarden voor Huidige Situatie – CBS het belangrijkste, als een zo goed mo-

gelijke benadering van de huidige feitelijke, legale situatie (de vergelijkingsbasis voor de 

Wet natuurbescherming). Zowel in het trendmatig scenario als in het worst-case scenario 

is er sprake van een toename in depositie op vrijwel alle gebieden, in vergelijking met de 
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referentiesituatie. De depositie in het trendmatig scenario is wel overal geringer dan in de 

huidige situatie vergund. De toename in het worst-case scenario is aanzienlijk; de deposi-

tie is op alle gebieden meer dan twee keer zo hoog als in de referentiesituatie. Gelet op 

het feit dat vrijwel alle habitattypen gevoelig zijn voor een te hoge stikstofbelasting en nu 

al overbelast zijn, is zonder een emissieplafondregeling (“stikstofplafond’) in het bestem-

mingsplan niet op voorhand uit te sluiten dat de geboden planologische mogelijkheden 

kunnen leiden tot een toename van de ammoniakbelasting. In het bestemmingsplan 

wordt daarom een stikstofemissieplafond opgenomen.  

 

De toename op Wav- en NNN-gebieden (voormalige EHS-gebieden) ontstaat door het 

opvullen van de latente ruimte in de vergunningen en bedrijfsontwikkelingen nabij deze 

natuurgebieden. Bij het worst-case alternatief zijn de effecten het grootst omdat dit alter-

natief uitgaat van de meeste bedrijfsontwikkeling. De effecten zijn het hevigst op de toch 

al gevoelige Wav-gebieden. De toename aan stikstofdepositie heeft naar verwachting 

minder grote gevolgen voor de NNN-gebieden omdat hier gevoelige natuurbeheertypen 

ontbreken. Bij het opnemen van een stikstofplafondregeling kunnen negatieve effecten 

op de overige natuurgebieden door een toename van de stikstofbelasting worden voorko-

men. 

 

In het kader van de Wet natuurbescherming zijn voor de soortenbescherming vooral de 

kap van bomen, de aanpassing van bestaande bebouwing en de realisatie van nieuwe 

bebouwing zaken die mogelijk leiden tot effecten. Hoe groter de aanpassing, hoe groter 

de kans dat beschermde soorten hier hinder van ondervinden. Geconcludeerd kan 

worden dat bij het worst case scenario het grootste effect kan ontstaan door uitbreidingen 

binnen bestaande bouwblokken, uitbreidingen van bouwblokken en de toepassing van 

teelt ondersteunende voorzieningen.  

 

Geur  

Criterium Trendmatig groeialternatief Worst-case alternatief 

(niet en wel rekening 

houdend met geurruimte) 

Leefklimaat binnen de 

bebouwde kom 

0/- - - 

Leefklimaat buiten de 

bebouwde kom 

0/- - - 

 

Het trendmatig groeiscenario en worst-case zorgen voor een toename van de 

geurbelasting binnen en buiten de bebouwde kom. De toename ten opzichte van de 

referentiesituatie wordt veroorzaakt door het opvullen van de latente ruimte in de 

vergunningen. In de effectbeoordeling van het trendmatig groeiscenario en worst-case 

scenario is geen rekening gehouden met een toets op de achtergrondbelasting bij 

ruimtelijke procedures. Indien in de herziening niet alleen getoetst wordt op de 
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voorgrondnormen maar ook op normen ten aanzien van de maximale 

achtergrondbelasting, zal de ontwikkeling van de geurhinder minder negatief zijn.  

Daarnaast is het in de praktijk mogelijk dat bedrijven gaan uitbreiden die geen 

milieuruimte hebben ten aanzien van geurhinder omdat ze nu al (mede) een overbelaste 

situatie veroorzaken. Deze bedrijven kunnen enkel uitbreiden als de geurbelasting daarbij 

afneemt. Dat betekent dat uitbreiding van dergelijke bedrijven tot een daling van de 

geurbelasting leidt.  

 

De cumulatieve geurnormen die op basis van de Verordening ruimte Noord-Brabant in 

het bestemmingsplan ‘Gemert-Bakel Buitengebied 2017’ worden opgenomen, zorgen 

voor een bescherming tegen een toename van de achtergrondbelasting, die wel mogelijk 

zou zijn als er alleen een toetsing plaatsvindt op basis van de individuele geurnormen  

 

Er is onzekerheid over de relatie tussen de berekende geurbelasting en de kans op hin-

der. Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid van de GGD Brabant/Zeeland (Bureau 

GMV) en het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van Universiteit Utrecht on-

derzochten in 2014 de relatie tussen geurbelasting afkomstig van veehouderijen en de 

ervaren geurhinder bij ruim 13.000 respondenten op het platteland en in kleinere kernen 

van Noord-Brabant en Noord-Limburg. De resultaten bevestigen volgens de GGD signa-

len dat er bij gegeven geurbelasting aanzienlijk meer geurhinder voorkomt dan op basis 

van de Handreiking Wgv (Wet geurhinder veehouderij) te verwachten zou zijn.  

GGD-Nederland heeft in het kader van het uitgevoerd onderzoek uit 2014 (GGD en 

IRAS) en de landelijke evaluatie van de geurregelgeving een advies gegeven m.b.t. de 

maximale hoogte t.a.v. de achtergrondbelasting. Zij gaan daarbij uit van een maximale 

achtergrondbelasting van circa 5 Ou voor objecten binnen de bebouwde kom en 10 Ou 

voor objecten buiten de bebouwde kom. 

 

Fijn stof 

Criterium Trendmatig 

groeiscenario 

Worst-case scenario 

Bedrijfsvoering: fijn stof 

(PM10) 

- - - 

Verkeer: fijn stof (PM10) 0/- - 
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In de bestemmingsplan wordt uitbreiding van bouwblokken en uitbreiding binnen 

bestaand bouwblok van veehouderijen mogelijk gemaakt. Een verdere groei van de 

bestaande pluimveebedrijven of omschakeling naar pluimveebedrijven is niet uitgesloten 

(omschakeling kan via een afwijkingsprocedure). Een daarmee gepaard gaande toename 

van de fijn stof emissies en concentraties is wettelijk niet uitgesloten: de wettelijke 

grenswaarden zijn hoger. Naast de uitbreiding van veehouderijen verslechtert de fijn stof-

emissie ten opzichte van de referentiesituatie ook door de veronderstelde opvulling van 

de latente ruimte in de vergunningen. Het bestemmingsplan biedt planologische 

uitbreiding voor een toename van het aantal dieren en kan daarmee ook leiden tot een 

toename van transportbewegingen in het buitengebied. Een toename aan 

transportbewegingen veroorzaakt ook een toename aan fijn stof emissies.  

 

Daarnaast is het in de praktijk mogelijk dat bedrijven gaan uitbreiden die geen 

milieuruimte hebben ten aanzien van geurhinder, emissies moeten reduceren m.b.t. 

ammoniak of m.b.t. endotoxinen. Deze bedrijven kunnen enkel uitbreiden als de emissies 

afnemen. Dat betekent dat uitbreiding van dergelijke bedrijven tot een daling van de 

emissies leidt. Dit is niet meegenomen in de scenario’s (lastig te voorspellen), maar kan 

dus voor een vermindering van de concentratie fijn stof zorgen of een beperking van een 

toename van de concentratie fijn stof uit stallen van veehouderijen. 

 

Gezondheid 

De gemeenteraad van Gemert-Bakel heeft in juli 2017 besloten het voorlopig toetsingska-

der in te voeren en te gebruiken in procedures m.b.t. omgevingsvergunningen en ruimte-

lijke procedures. In oktober 2017 is besloten de directe mogelijkheden voor omschakeling 

naar pluimvee te veranderen in een wijzigingsbevoegdheid.  

 

Effecten overige ontwikkelingen 

In het bestemmingsplan worden mogelijkheden geboden om permanente of tijdelijke teelt 

ondersteunende voorzieningen op te richten Tijdelijke voorzieningen worden rechtstreeks 

toegestaan en zonder beperking in oppervlakte, waarbij er geen nadere afweging moge-

lijk is omtrent de aantastingen van gebiedswaarden (landschap, cultuurhistorie, natuur 

etc.).  

 

Het aan het plangebied grenzende natuurgebied De Bult, als onderdeel van het Natura 

2000 gebied Deurnsche Peel en Mariapeel, is verdrogingsgevoelig. Het gebied heeft een 

gebiedsaanduiding (attentiegebied) ter bescherming van negatieve effecten.  
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4.4 Milieuzonering 
 

De (indicatieve) lijst “Bedrijven en Milieuzonering 2009”, uitgegeven door de Vereniging 

van Nederlandse gemeenten, geeft weer wat de richtafstanden zijn voor milieubelastende 

activiteiten. In deze publicatie worden de richtafstanden gegeven voor de vier ruimtelijk 

relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar.  

 

De richtafstand geldt tussen enerzijds de grens van de bestemming die bedrijven (of an-

dere milieubelastende functies) toelaat en anderzijds de uiterste situering van de gevel 

van een woning die volgens het bestemmingsplan of via vergunningvrij bouwen mogelijk 

is. De gegeven richtafstanden zijn in het algemeen richtafstanden en geen harde af-

standseisen. Dit betekent dat geringe afwijkingen in de lokale situatie mogelijk zijn. Het is 

aan te bevelen deze afwijkingen te benoemen en te motiveren.  

De richtafstanden gelden ten opzichte van een rustige woonwijk of een rustig buitenge-

bied. De richtafstanden kunnen, zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leefkli-

maat, met één afstandsstap worden verlaagd indien sprake is van een omgevingstype 

gemengd gebied. Dit is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct 

naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. 

Ook lintbebouwing in het buitengebied en gebieden die direct langs de hoofdinfrastruc-

tuur liggen, behoren tot het omgevingstype gemengd gebied. Hier kan de verhoogde mili-

eubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden rechtvaardigen. Geluid 

is voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend. 

 

In het plangebied is een aanzienlijk aantal bedrijven aanwezig met bijbehorende milieu-

zonering conform de (indicatieve) lijst “Bedrijven en milieuzonering” (2009),  

 

Voor elementen in het plan waar ontwikkeling van milieugevoelige functies (in)direct mo-

gelijk gemaakt wordt (bijvoorbeeld middels een wijzigingsbevoegdheid of een afwijkings-

bevoegdheid), is toetsing van milieuhygiënische haalbaarheid (waaronder de milieuzone-

ring) als randvoorwaarde opgenomen. 

 

 

4.5 Externe veiligheid 
 

Algemeen 

De gemeente Gemert-Bakel heeft te maken met diverse externe veiligheidsrisico’s. Het 

gaat hierbij onder andere om risico’s die samenhangen met: 

 het vervoer van gevaarlijke stoffen over de openbare wegen; 

 transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen (hogedruk aardgastransportleidin-

gen, RRP-leidingen en DPO-leiding); 

 risicovolle bedrijven (o.a. LPG-tankstations, propaantanks > 13 m3, opslag gevaarlijke 

stoffen en een BRZO-inrichting). 
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Enkele delen van de gemeente Gemert-Bakel liggen binnen het invloedsgebied van één 

of meerdere van deze risicobronnen. Het algemene Rijksbeleid voor externe veiligheid is 

gericht op het beperken en beheersen van risico’s die ontstaan voor de omgeving bij het 

gebruik en de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water, spoor en 

door buisleidingen. Ook de risico's die zijn verbonden aan het gebruik van luchthavens 

vallen onder externe veiligheid. De regelgeving is vervat in o.a. het ‘Besluit externe veilig-

heid inrichtingen’ (Bevi), het ‘Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en het ‘Be-

sluit externe veiligheid transportroutes’ (Bevt). 

 

De gemeenteraad van Gemert-Bakel heeft de ‘Visie externe veiligheid gemeente Gemert-

Bakel 2013’ vastgesteld. In de visie is hierbij onder andere aangegeven dat risicovolle si-

tuaties worden voorkomen en dat bij ruimtelijke ontwikkeling externe veiligheid tijdig 

wordt betrokken. 

 

Plaatsgebonden risico en Groepsrisico 

Het Nederlandse externe veiligheidsbeleid is gebaseerd op twee elementen: een harde 

norm in de vorm van het plaatsgebonden risico en een oriënterende waarde in de vorm 

van het groepsrisico. De norm voor het plaatsgebonden risico bedraagt één op de mil-

joen (10-6) per jaar, ofwel 1 op de miljoen blootgestelde personen. Het hanteren van een 

norm voor het plaatsgebonden risico biedt een basisveiligheidsniveau voor de individuele 

burgers in de omgeving van een risicovolle activiteit.  

 

Het groepsrisico gaat over de impact van een calamiteit met veel dodelijke slachtoffers 

tegelijk. Het groepsrisico is niet één getal en kan niet worden weergegeven als een con-

tour op een kaart, maar wordt weergegeven in een grafiek (fN-curve). Het gemeentebe-

stuur heeft beleidsruimte bij het toepassen van de hoogte van het groepsrisico bij ruimte-

lijke ontwikkelingen. Echter voor het groepsrisico geldt wel een verantwoordingsplicht. 

Het bevoegd gezag (vrijwel altijd het gemeentebestuur) dient binnen het invloedsgebied 

een afweging te maken tussen het belang van de ruimtelijke ontwikkeling ten opzichte 

van het risico dat een groep mensen komt te overlijden als gevolg van een ramp of inci-

dent met gevaarlijke stoffen. Ook eventueel te nemen maatregelen en restrisico's dienen 

in de verantwoording opgenomen te worden. 

 

Verantwoording van het groepsrisico 

Voor de verantwoording van het groepsrisico wordt verwezen naar de bijlagen (Groepsri-

sicoverantwoording bestemmingsplan buitengebied). In de verantwoording zijn alle rele-

vante risicobronnen meegenomen. 

 

Structuurvisie buisleidingen 2012-2035 

Het doel van deze Structuurvisie is om ruimte vrij te houden in Nederland voor de aanleg 

van toekomstige buisleidingen van nationaal en internationaal belang voor het transport 

van gevaarlijke stoffen. 
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Buisleidingtransport blijft de komende decennia een wezenlijke rol vervullen in de Euro-

pese gas- en grondstoffenmarkt. Borgen van ruimte voor buisleidingen voor transport van 

(gevaarlijke) stoffen is daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. De nationale belangen 

die het Rijk in die Structuurvisie vastlegt, zijn vastgelegd in het Besluit algemene regels 

ruimtelijke ordening (Barro). Hierin zijn artikelen opgenomen voor het vrijwaren van de 

buisleidingenstroken. 

 

Als er nieuwe buisleidingen worden aangelegd binnen deze strook, dient de exploitant 

vooraf aan te tonen dat de PR 10-6-contour niet buiten de gereserveerde buisleidingen-

strook is gelegen. 

 

De gemeente Gemert-Bakel wordt in het zuid-westen doorsneden door een reserverings-

strook welke bestemd is voor toekomstige ondergrondse leidingen ten behoeve van het 

transport van gevaarlijke vloeistoffen. Deze strook (veelal 70 meter breed) is voor een 

groot deel in de nabijheid van de RRP-leidingen gesitueerd.  

 

Luchthaven Volkel 

Ten noorden van Gemert-Bakel is de luchthaven Volkel gelegen. Op 4 september 2015 is 

het luchthavenbesluit Volkel vastgesteld. Uit het Besluit blijkt dat de gemeente Gemert-

Bakel niet is gelegen binnen het beperkingengebied van deze luchthaven. De luchthaven 

is daarom niet EV-relevant. 

 

Hoogspanningsleidingen 

Door de gemeente Gemert-Bakel loopt een hoogspanningsleiding. Het betreft de leiding 

Aarle-Rixtel – Uden. De spanning van de leiding bedraagt 150 kV. Magnetische velden 

afkomstig van bovengrondse hoogspanningslijnen mogen in nieuwe woningen, scholen 

en kinderdagverblijven niet sterker zijn dan 0,4 microtesla. De overheid adviseert daarom 

gemeenten, provincies en netbeheerders om rond die hoogspanningslijnen preventief 

een zone in te stellen die vrij blijft van dergelijke bebouwing. Dit geldt voor situaties 

waarin nieuwe woningen in de buurt van een bovengrondse hoogspanningslijn worden 

gebouwd of nieuwe hoogspanningslijnen die bij bestaande woonwijken worden gereali-

seerd. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het voormalige mi-

nisterie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) (nu Ministe-

rie Infrastructuur en Milieu (I&M)) ondersteund bij het ontwikkelen van dit beleid. Het be-

leid is ontwikkeld omdat kinderen die in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen 

wonen mogelijk een hogere kans op leukemie hebben. Het magnetische veld zou daar-

voor verantwoordelijk kunnen zijn, al is een oorzakelijk verband niet bewezen. Met het 

voorzorgsbeleid wil de overheid voorkomen dat het potentiële risico toeneemt. 

 

Voor deze hoogspanningsleiding geldt dan een indicatieve magneetveldzone van 80 me-

ter aan weerszijde van de leiding. Binnen deze zone mogen geen objecten worden gere-

aliseerd waar kinderen in worden gehuisvest. Als men nieuwe objecten in de omgeving 

van deze indicatieve zone wil realiseren, wordt geadviseerd om met een berekening aan 
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te tonen dat de 0,4 microtesla niet wordt overschreden. Daarnaast geldt een zakelijk 

recht-strook van 25 meter aan weerszijden van de leidingen voor het uitvoeren van on-

derhoud aan de hoogspanningsmasten en kabels.  

 

 

4.6 Water(paragraaf) 
 

4.6.1 Algemeen 

 

Sinds juli 2003 is de watertoets wettelijk verankerd in het Besluit op de Ruimtelijke Orde-

ning. Het besluit verplicht tot het opnemen van een beschrijving van de wijze waarop re-

kening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding in de toe-

lichting van alle ruimtelijke plannen. Dit houdt in dat, afgezien van het watertoetsproces 

dat voor het bestemmingsplan buitengebied is doorlopen, voor alle afwijkingen en wijzi-

gingen van het bestemmingsplan buitengebied eveneens de watertoets dient plaats te 

vinden. Er dient een volledige, heldere, zelfstandige afweging te worden gemaakt over de 

waterhuishoudkundige consequenties van de beoogde ingreep. Hierbij kan worden terug-

gegrepen op de uitgangspunten zoals vastgelegd in de waterparagraaf van het bestem-

mingsplan buitengebied. 

 

Het doel van de watertoets is dat water een volwaardige rol speelt in ruimtelijke plannen. 

Het middel dat de watertoets daarvoor gebruikt, is het zo vroeg mogelijk betrekken van 

de waterbeheerder bij een nieuw ruimtelijk plan. De watertoets is het hele proces van 

vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van waterhuishoud-

kundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Eerste aanspreekpunt voor de ge-

meente is in principe het waterschap (Aa en Maas). Naast het waterschap zijn er nog an-

dere waterbeheerders zoals provincie Noord-Brabant, Brabant Water en Rijkswaterstaat. 

Het waterschap coördineert het wateradvies. De waterparagraaf moet het bewijs leveren 

dat water inderdaad een volwaardige plaats heeft gekregen in het maken van het ruimte-

lijk plan. 

 

Dit bestemmingsplan ‘Buitengebied’ maakt geen ontwikkelingen mogelijk die een water-

huishoudkundige ‘verslechtering’ kunnen betekenen. Echter bestaande waterhuishoud-

kundige en waterstaatkundige werken worden wel geborgd in dit bestemmingsplan, mid-

dels een voorwaarde in een wijzigingsbevoegdheid. Dit wordt in de navolgende paragraaf 

nader toegelicht. 

 

4.6.2 Beleidskader 

4.6.2.1 Nationaal Waterplan 

De waterplannen geven het landelijke, respectievelijk regionale (strategische) waterbeleid 

weer. Voor het rijk is dit vastgelegd in het Nationaal Waterplan. Het Nationaal Waterplan 

wordt vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van 
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Economische Zaken. In het plan zijn de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid en de 

daartoe behorende aspecten van het nationale ruimtelijke beleid beschreven. Met dit Na-

tionaal Waterplan voldoet Nederland aan de Europese eisen die voortvloeien uit de Ka-

derrichtlijn Water (KRW), de Richtlijn Overstromingrisico`s (ROR) en de Kaderrichtlijn Ma-

riene Strategie (KMS). 

 

Het Nationaal Waterplan vormt het kader voor de regionale waterplannen en de beheer-

plannen. Er is geen formele hiërarchie tussen deze plannen, maar op grond van de alge-

mene beginselen van behoorlijk bestuur (zoals het zorgvuldigheidsbeginsel en het moti-

veringsbeginsel) kan bij het vaststellen van een regionaal waterplan of een beheerplan 

niet zo maar worden afgeweken van het Nationaal Waterplan. 

 

In het Nationaal Waterplan 2016-2021 zijn verwerkt: 

 Hoofdlijnen van het nationaal waterbeleid; 

 Gewenste ontwikkelingen, de werking en de bescherming van de watersystemen in 

Nederland; 

 Benodigde maatregelen en ontwikkelingen;  

 Beheerplannen voor de stroomgebieden;  

 Beheerplannen voor de gebieden met overstromingsrisico;  

 Mariene Strategie;  

 Beleidsnota Noordzee;  

 Functies van de rijkswateren.  

4.6.2.2 Provinciaal Waterplan Noord-Brabant 

Op 18 december 2015 is het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016 - 2021 (PMWP) vast-

gesteld. Het PMWP staat voor samenwerken aan Brabant waar iedereen prettig woont, 

werkt en leeft in een veilige en gezonde leefomgeving. 

 

Het Provinciaal Milieu en Waterplan (PMWP) is een kaderstellende nota die op hoofdlij-

nen weergeeft wat de beleidsdoelen en voorgestelde aanpak zijn. Dit gebeurt onder de 

verantwoordelijkheid van Provinciale Staten. Onder verantwoordelijkheid van Gedepu-

teerde Staten worden in de Dynamische Uitvoeringsagenda PMWP (DUA) de aanpak en 

de daaruit volgende uit te voeren acties door de provincie gespecificeerd. Ook acties van 

derden kunnen hieraan toegevoegd worden voor zo ver ze bijdragen aan de provinciale 

doelen en passen in de voorgestelde aanpak. 

 

Uitgangspunt is dat wordt samengewerkt aan een duurzame fysieke leefomgeving, waar-

bij wordt uitgegaan van: 

 Een goede balans tussen efficiënt beschermen en duurzaam benutten; 

 uitnodigend voor partijen die medeverantwoordelijkheid nemen en streng voor achter-

blijvers; 

 opgaven integraal en gebiedsgericht oplossen. 
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Het PMWP bevat probleemstellingen, doelstellingen en concrete maatregelen waarmee 

de volgende (hoofd)uitgangspunten worden beschreven: 

1. Gezonde fysieke leefomgeving 

a. Voldoende en schoon water voor mens, dier en plant; 

b. Schone lucht met niet te veel lawaai, geur en licht; 

c. Vitale en schone bodem; 

2. Veilige fysieke leefomgeving 

a. Aanvaardbare risico’s vanuit hoogwater; 

b. Aanvaardbare risico’s door gevaarlijke stoffen en luchtvaart; 

c. Aanvaardbare risico’s natuurbranden en drugsafval  

1. Groene groei 

a. Duurzame grondstoffenvoorziening; 

b. Duurzame energievoorziening; 

c. Duurzame voedselvoorziening; 

d. Duurzame benutting ondergrond; 

e. Duurzame zoetwatervoorziening. 

 

4.6.2.3 Waterbeheerplan Waterschap Aa en Maas 

In het Waterbeheerplan 2016 – 2021 is de strategie voor de genoemde periode vastge-

legd. Er wordt voor gekozen om de lijn uit het WBP 2010 – 2015 door te zetten met 

nieuwe accenten.  

De doelen op hoofdlijnen voor 2016-2021 zijn: 

 Via optimaal beheer en onderhoud de huidige dienstverlening in stand houden; 

 Veilig en Bewoonbaar beheergebied; 

 Voldoende water en robuust watersysteem; 

 Schoon water; 

 Gezond en natuurlijk water. 

 

Naast de directe bijdrage aan een duurzame leefomgeving met de aanwezigheid van een 

goed functionerend watersysteem, draagt het waterschap via water ook bij aan bredere 

maatschappelijke thema’s: 

 Water in bebouwd gebied; 

 Kennisontwikkeling en innovatie; 

 Energiegebruik en grondstofvoorziening; 

 Internationale samenwerking; 

 Water en ruimte. 

 

4.6.2.4 Structuurvisie+ 2011-2021   

Door de ligging van de gemeente op de Peelrandbreuk is de ondergrond onvoorspelbaar 

en is er een lastige relatie tussen mens en water. De gemeente is een trechter van water-

lopen en beken. Door de breuken in de ondergrond komt het water op de meest onver-

wachte plekken aan de oppervlakte. Door een relatief fijnmazig en kunstmatig watersys-

teem heeft de landbouw zich verzekerd van gemakkelijk economisch inzetbare grond, 
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maar die efficiëntie heeft nadelen. De hoog gelegen gebieden verdrogen, de laag gele-

gen gebieden verder stroomafwaarts overstromen. De riooloverstorten binnen de eigen 

gemeente kunnen de hevige stortbuien niet meer aan en zetten straten regelmatig blank. 

 

De structuurvisie bepleit een duurzaam waterbeleid, hier in de gemeente maar ook bij de 

buren en verder weg, zoals afgesproken in het nationaal bestuursakkoord water, en reke-

ning houdend met Deltaplan hoge zandgronden. Een groot aantal lopen zal natuurlijker 

worden ingericht, deze zijn aangegeven in de verbeelding. Het doel is om te komen tot 

een robuust en veerkrachtig watersysteem. 

1. De gemeente smeedt allianties om een gezond waterklimaat te realiseren. Water 

wordt in de bovenlopen en bergingsgebieden zo lang mogelijk vastgehouden. Bo-

dems van waterlopen kunnen worden verhoogd om minder grondwater af te tappen 

en verdroging tegen te gaan. De profielen kunnen worden verbreed zodat zij meer 

water bij piekneerslag kunnen bergen. Door water vast te houden in de bovenlopen 

(verondiepen en verbreden van de waterlopen) van ons watersysteem zal een deel 

van de nieuwe ontginningen vernatten;  

2. De gemeente stimuleert peilgestuurde drainage om tot een duurzaam waterbeheer te 

komen;  

3. Er wordt hydrologisch neutraal gebouwd en het regenwater wordt door alle huishou-

dens afgekoppeld van het afvalwater. Dit betekent dat regenwater op het eigen erf 

wordt opgevangen en via de bodem wordt afgevoerd;  

4. De wijstgebieden worden zoveel mogelijk hersteld. Deze natuurlijke grondwaterver-

zamelplaatsen in het landschap zijn niet alleen een bijzonder natuurverschijnsel, 

maar zijn tevens een thuis voor unieke flora en fauna;  

5. Bouwen en wonen op bijzonder natte plekken is duur en wordt ontmoedigd. 

 

4.6.2.5 Waterplan Gemert-Bakel 

 

In het waterplan Gemert-Bakel heeft de gemeente Gemert-Bakel samen met Waterschap 

Aa en Maas het lokale waterbeleid vastgelegd. Het waterplan vormt de basis voor het 

streven naar een duurzaam beheer van het watersysteem binnen de gemeentegrens van 

Gemert-Bakel. De gewenste toekomstige situatie met betrekking tot water is verwoord in 

een aantal streefbeelden, zoals Water als (mede)ordenend principe, Beperken van water-

overlast, Water vasthouden, Waterkwaliteit, Waterkwantiteit en Betrokkenheid. 

Onderdeel van het Waterplan is een maatregelenpakket, met daarin opgenomen de 

meest kansrijke maatregelen om de streefbeelden te verwezenlijken 
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4.7 Geluid 
 

Een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, waarbij sprake is van de realisatie van een geluidge-

voelig object dient te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. In deze wet wordt aange-

geven hoe voor een gebied waar een ruimtelijke ontwikkeling plaatsvindt dient te worden 

omgegaan met geluidhinder als gevolg van wegverkeer, industrie en spoorwegen. 

 

Wegverkeerslawaai 

De wegen in het buitengebied van Gemert-Bakel kennen een maximumsnelheid van 60 

of 80 km/uur. Bij het oprichten van geluidgevoelige objecten langs deze wegen dient dan 

ook te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. 

 

Industrielawaai 

In het buitengebied van Gemert-Bakel zijn geen bedrijven aanwezig die een 50 dB con-

tour hebben in het kader van de Wet geluidhinder. De 50 dB contouren van vliegbasis 

Volkel en van vliegbasis De Peel liggen niet tot over het plangebied. 

 

Ke contour De Peel 

Volgens het Luchthavenbesluit Volkel is het plangebied niet gelegen binnen de beperkin-

genzone of geluidzone van vliegbasis Volkel. 

De geluidscontour voor het luchtvaartverkeer van vliegbasis De Peel (Ke contour) strekt 

zich uit tot over het plangebied. Op de verbeelding is hiervoor de aanduiding ‘geluidzone 

– ke-zonering’ opgenomen. Tevens is de aanduiding ‘geluidzone – grondgebonden ge-

luidzonering’ opgenomen voor grondgebonden geluid van de vliegbasis. Grondgebonden 

geluid is het geluid van de bedrijfsactiviteiten op de vliegbasis met uitzondering van de 

vliegbewegingen. Hieronder valt het proefdraaien van vliegtuigen na onderhoud op de 

basis maar bijvoorbeeld niet een vliegtuig rijdend op de startbaan voor de start. 

 

Afweging geluid. 

Voor elementen in het plan waar ontwikkeling van milieugevoelige functies (in)direct mo-

gelijk gemaakt wordt (bijvoorbeeld middels een wijzigingsbevoegdheid of een afwijkings-

bevoegdheid), is toetsing van milieuhygiënische haalbaarheid (waaronder geluidhinder) 

als randvoorwaarde opgenomen. 

 

 

4.8 Geurhinder 
 

Gemert-Bakel heeft actief ingezet op 'de reconstructie'. Dit betekent onder andere dat de 

intensieve veehouderij geconcentreerd is in landbouwontwikkelingsgebieden. Deze con-

centratie plus de aanwezigheid van intensieve veehouderij buiten deze gebieden, zorgt 

ervoor dat inwoners overlast ervaren en dat zij zich zorgen maken over mogelijke ge-

zondheidsrisico's. Gemert-Bakel heeft geen strakke lijntjes getrokken, maar richt zich wel 
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voornamelijk op twee gebieden: Elsendorp en De Rips, beide ‘landbouwontwikkelingsge-

bieden’. Hier is extra aandacht nodig. In Elsendorp is een werkgroep Duurzaam buitenge-

bied Elsendorp 2020 opgericht. 

 

De gemeenteraad van Gemert-Bakel heeft op 6 februari 2014 de Verordening geurhinder 

en veehouderij Gemert-Bakel 2013 (verder: de Geurverordening 2013) vastgesteld. Op 

dezelfde datum heeft de gemeenteraad ook de geurgebiedsvisie Gemert-Bakel 2013 

(Geurgebiedsvisie), als bedoeld in artikel 8 van de Wgv vastgesteld. Ingevolge artikel 4 

van de Geurverordening 2013 gelden voor de gemeente de daarin genoemde maximale 

geurnormen ten opzichte van geurgevoelige objecten. Deze normstelling is weergegeven 

in de onderstaande afbeelding. 

 

In artikel 4 van de Wet geurhinder veehouderijen (Wgv) zijn de wettelijke afstanden ver-

meld van bedrijven waar dieren worden gehouden, die niet zijn vermeld in bijlage 1 of bij-

lage 2 van de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). De afstand tussen het emissie-

punt van de stal en de buitenzijde van het geurgevoelige object moet minimaal:  

 100 meter bedragen indien het ggo in de bebouwde kom is gelegen;  

 50 meter bedragen ten opzichte van een ggo gelegen in de bebouwde kom 

 

Voor elementen in het plan waar ontwikkeling van milieugevoelige functies (in)direct mo-

gelijk gemaakt wordt (bijvoorbeeld middels een wijzigingsbevoegdheid of een afwijkings-

bevoegdheid), is toetsing van milieuhygiënische haalbaarheid (waaronder geurhinder) als 

randvoorwaarde opgenomen.  
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4.9 Luchtkwaliteit 
 

De hoofdlijnen voor regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen staan beschreven in de Wet 

milieubeheer (hoofdstuk 5 Wm). Artikel 5.16 Wm (lid 1) geeft weer, onder welke voor-

waarden bestuursorganen bepaalde bevoegdheden (uit lid 2) mogen uitoefenen. Als aan 

minimaal één van de volgende voorwaarden wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen 

in beginsel geen belemmering voor het uitoefenen van de bevoegdheid  

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

 een project leidt – al dan niet per saldo – niet tot een verslechtering van de luchtkwa-

liteit; 

 een project draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de luchtverontreiniging; 

 een project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwali-

teit), of binnen een regionaal programma van maatregelen. 

 

Normstelling geurbelasting gemeente Gemert-Bakel volgens Geurverordening 2013 
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Het Besluit NIBM legt vast, wanneer een project niet in betekenende mate bijdraagt aan 

de concentratie van een bepaalde stof. Een project is NIBM, als aannemelijk is dat het 

project een toename van de concentratie veroorzaakt van maximaal 3%. De 3% grens 

wordt gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van 

fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2). Dit komt overeen met 1,2 microgram/m3 voor zo-

wel fijn stof en NO2. 

 

Voor elementen in het plan waar ontwikkeling van milieugevoelige functies (in)direct mo-

gelijk gemaakt wordt (bijvoorbeeld middels een wijzigingsbevoegdheid of een afwijkings-

bevoegdheid), is toetsing van milieuhygiënische haalbaarheid (waaronder de luchtkwali-

teit) als randvoorwaarde opgenomen. 

 

 

4.10 Kabels, leidingen en overige belemmeringen 
 

Leidingen 

In het buitengebied van Gemert-Bakel liggen meerdere leidingen die een beschermings-

zone hebben. Het betreft de volgende typen leidingen: 

 Brandstof;  

 Gas; 

 Hoogspanning; 

 Olie; 

 Riool; 

 Water. 

 

De belemmeringenzones en veiligheidszones van deze leidingen zijn opgenomen op de 

verbeelding en in de regels middels dubbelbestemmingen en/of aanduidingen. 

 

Radarverstoringsgebied Volkel 

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

artikel 2.6.9 van het Barro gelden in een radarverstoringsgebied bouwhoogtebeperkingen 

voor bouwwerken die door hun hoogte onaanvaardbare gevolgen kunnen hebben voor 

de werking van de radar. Conform artikel 2.4 e.v. van de Rarro betekent dit dat er rond 

deze vliegbasis een cirkel met een straal van 75 kilometer gemeten vanaf de positie van 

de radar is vastgelegd.  

Deze cirkel bestaat uit een kern met een straal van 15 kilometer met een maximale 

bouwhoogte voor bouwwerken (in het algemeen) en daaromheen een ring die doorloopt 

tot 75 kilometer van de radar met een maximale bouwhoogte voor (alleen) windturbines. 

  

De maximale bouwhoogte van bouwwerken binnen de kern van dit radarverstoringsge-

bied is afhankelijk van de afstand van het beoogde bouwwerk tot de radar. Deze maxi-

male bouwhoogte wordt bepaald door een denkbeeldige rechte lijn die wordt getrokken 

vanaf een punt op de top van de radarantenne (dit is voor de vliegbasis Volkel 49 meter + 
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NAP), oplopend met 0,25 graden tot een punt gelegen op 15 kilometer vanaf de radaran-

tenne. 

  

De maximale bouwhoogte van windturbines, gemeten tot de tippen van de wieken, gele-

gen in de ring van het radarverstoringsgebied is voor Volkel 114 meter + NAP. 

 

Het onderhavige bestemmingsplan staat geen bouwwerken toe waarvan de maximale 

bouwhoogte de hiervoor genoemde maximale hoogtes overschrijdt. 

 

Inner Horizontal en Conical Surface (IHCS) en Instrument Landing System (ILS) zone 

Volkel en Funnel vliegveld Volkel Volkel 

Volgens het Luchthavenbesluit Volkel is artikel 16 van het Besluit militaire luchthavens 

van toepassing ten aanzien van de maximaal toelaatbare hoogten van objecten in ver-

band met de veiligheid van het luchthavenluchtverkeer, onderscheidenlijk de veiligheid 

van het landen van luchtvaartuigen met behulp van een instrument landingssysteem, op 

de gronden zoals aangewezen op de kaarten in de bijlagen 4 (Kaart obstakelbeheerge-

bied vliegfunnel en IHCS) en 5 (Kaart obstakelgebied Instrument Landing System) bij het 

genoemde Luchthavenbesluit. Het plangebied is niet gelegen binnen deze zones. 

 

Inner Horizontal en Conical Surface (IHCS) enInstrument Landing System (ILS) zone 

vliegbasis De Peel en Funnel vliegbasis De Peel De Peel 

Volgens bijlage 5, kaart 3.2 bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening, is het 

plangebied gelegen binnen het obstakelbeheergebied van vliegbasis De Peel en is als 

zodanig geborgd in de planregels. 
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In dit bestemmingsplan wordt geen nieuwbouw van nieuwe hoge bouwwerken hoger dan 

65 m + NAP direct mogelijk gemaakt. Er zijn dan ook geen belemmeringen voorzien voor 

de militaire luchtvaartverkeerszones. In de algemene afwijkingsregels is voor het kunnen 

realiseren van hoge antennemasten een toets opgenomen ten aanzien van het onbelem-

merd kunnen blijven functioneren van de luchtvaartverkeerszones. De ‘Inner Horizontal 

en Conical Surface’ zijn al opgenomen op de verbeelding en in de regels van het vige-

rende bestemmingsplan, deze regels worden in de herziening overgenomen. 

 

Molenbiotopen  

De molenbiotopen van de binnen en/of nabij het plangebied gelegen molens zijn weerge-

geven op de verbeelding. In of nabij het plangebied zijn de volgende molens gelegen: 

 Beltmolen Laurentia aan de Hoberg 2 in Milheeze; 

 Stellingmolen De Bijenkorf aan Den Elding 2 in Gemert; 

 Beltmolen De Volksvriend aan de Oudestraat in Gemert; 

 Standerdmolen Sint Willibrordus aan de Achter de Molen in Bakel. 

 

In de algemene aanduidingsregels is bepaald aan welke voorwaarden (nieuwe) bebou-

wing binnen de molenbiotoop dient te voldoen. 
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beltmolen Laurentia (links) en stellingmolen De Beijenkorf (rechts)  

Standerdmolen Sint Willibrordus (links) en beltmolen De Volksvriend (rechts) 
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4.11 Archeologie en cultuurhistorie 
 

4.11.1  Archeologie 

 

 De bescherming van archeologisch erfgoed in Nederland is vastgelegd in de Erf-

goedwet, die op 1 juli 2016 in werking is getreden. De Erfgoedwet is in de plaats geko-

men van zes wetten en regelingen op het gebied van cultureel erfgoed, waaronder de 

Monumentenwet 1988. Onderdelen van de Monumentenwet die van toepassing waren op 

de fysieke leefomgeving gaan naar de Omgevingswet die in 2019 van kracht wordt. Voor 

deze onderdelen is daartoe in de Erfgoedwet voor de periode 2016-2019 een overgangs-

regeling opgenomen. 

Figuur 9. Archeologische beleidskaart Gemert-Bakel 2015 
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De basis van de bescherming van archeologisch erfgoed in de Erfgoedwet is het verdrag 

van Valletta (ook wel het verdrag van Malta). De bescherming heeft als doel om archeo-

logisch erfgoed zoveel mogelijk in situ, dus in de grond, te behouden.  

  

Voor de in het plangebied voorkomende archeologische waarden zijn de dubbelbestem-

mingen ‘Waarde – Archeologie (1 tot en met 5)’ opgenomen. 

 

 

4.11.2  Cultuurhistorie 

 

In de Erfgoedwet is niet alleen opgenomen hoe omgegaan moet worden met boven-

gronds en gebouwd erfgoed of met ondergronds (archeologisch) erfgoed, maar is tevens 

opgenomen dat gemeenten ten aanzien van het cultuurhistorisch erfgoed een aantal ver-

plichtingen heeft. In hoofdlijnen omvat deze wet voor gemeenten het volgende: 

 Verplichting tot het inzichtelijk maken van de waarden en verwachtingen (inventarisa-

tie); 

Figuur 10. Categorie-indeling archeologische waarden met ondergrenzen voor onderzoeksplicht 
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 Verplichting tot het opstellen van beleid ter bescherming van de geïnventariseerde 

waarden en verwachtingen; 

 Verplichting tot juridische waarborging van cultuurhistorische belangen, oftewel, het 

vertalen van het beleid naar regelgeving door middel van een vergunningstelsel. 

 

Het is dus aan gemeenten om in hun ruimtelijke beleid een balans te vinden tussen een 

goede zorg voor het cultuurhistorische erfgoed en het akkererfgoed als onderdeel daar-

van en de andere maatschappelijke afwegingen die hierbij moeten worden gemaakt. De 

gemeenten hebben dienaangaande niet alleen plichten, maar ook de ruimte om binnen 

de wettelijke kaders een eigen koers te varen en hierin keuzes te maken. In 2006 heeft 

de gemeente de eerste stappen gezet in het varen van de eigen koers door het formule-

Figuur 11. Situering oude akkers 



Hoofdstuk 4 92   92 

ren van uitgangspunten omtrent de oude akkers en momenteel acht de gemeente het op-

portuun om de eerder geformuleerde uitgangspunten verder te verduidelijken en nader te 

onderbouwen. 

 

De wens van de gemeente om waardevolle akkercomplexen een volwaardige plaats te 

geven in het proces van de ruimtelijke ordening, vormde voor het gemeentebestuur de 

aanleiding tot het opstellen van de notitie ’Gemert-Bakel, de oude akkers’, waarin de cul-

tuurhistorische waarden van de oude akkers beschreven zijn. 

Voor de bescherming van de in het plangebied voorkomende oude akkers is de dubbel-

bestemming ‘Waarde – Oude akker’ opgenomen. 

 

Nadere inventarisatie Cultuurhistorie 

Cultuurhistorie is nader onderzocht mede vanuit de door de provincie aangeduide waar-

devolle gebieden. Hieronder volgt een lijst met een aantal waardevolle cultuurhistorische 

elementen. De provincie heeft de Peelkern als provinciaal belang aangeduid en zodanig 

opgenomen in haar Verordening ruimte en de provinciale cultuurhistoriekaart. De provin-

cie wil deze cultuurlandschappen middels de volgende strategie behouden-beschermen: 

 Behoud door ontwikkeling of versterking van de samenhang van de dragende struc-

turen van de regio; 

 De cultuurhistorische waarden van de Peelkern in hun samenhang verder ontwikke-

len, beschermen en toeristisch-recreatief ontsluiten. 

 

Dit geldt in het bijzonder voor de Peel- Raamstelling en de cultuurhistorische landschap-

pen “Griendtsveen-Helenaveen” en ”Landgoederenzone in de Peel” (Groote Slink-De 

Bunthorst, Stippelberg, Cleefs Wit-De Sijp, Princepeel). 

 

Dragende structuren in de regio zijn: 

 De jonge ontginningen met lanen; 

 De kanalen; 

 De wijken en peelbanen; 

 De landgoederen; 

 De plantages met naaldhout; 

 De ontginningsdorpen met dorpsbosjes; 

 De Peel-Raamstelling met Defensiekanaal. 

 

Binnen de gemeente Gemert-Bakel vallen de volgende landgoederenː 

 Groote Slink-De Bunthorst; 

 Stippelberg; 

 Cleefs Wit-De Sijp; 

 Het kerkje van Vossenberg. 
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Dit betekent dat de gemeente met de cultuurhistorische waarden van bovengenoemde 

landgoederen en de Peel-Raamstelling met Defensiekanaal rekening dient te houden. De 

provincie heeft de landgoederen beschreven en de waardevolle elementen benoemd.  

 

LG02 Landgoed De Stippelberg 

Waarden en kenmerkenː 

 Landhuis Stippelberg met park; 

 Het rastervormige patroon van (zand)wegen;  

 De onregelmatige percelering ter plaatse van de voormalige stuifduinen; 

 De Kromme Weg; 

 De weg Milheeze-De Rips; 

 De Gemertse Dijk/Hazenhutse Dijk; 

 De Wal; 

 De boswachterswoning; 

 De heiderelicten;  

 De restanten van het Koordekanaal. 

 

LG03 Landgoed Cleefs Wit – De Sijp  

Waarden en kenmerkenː 

 De relatie tussen de terreingesteldheid, de inrichting en het bodemgebruik;  

 De langgevelboerderijen; 

 Het patroon van wegen en paden; 

 De complexen strookvormige percelen. 

 

  

Figuur 12: Uitsnede CHW Provincie Noord-Brabant met daarin de vlakken aangegeven 
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LG04 Jonge heideontginning de Krim 

Waarden en kenmerkenː 

 De relatie tussen de wegen en de percelering; 

 De Grensweg; 

 De vennen;  

 De heiderestanten; 

 Het kerkje van Vossenberg. 

 

De waardevolle cultuurhistorische elementen zijn als volgt beschermd.  

 

(Monumentale) gebouwen 

De gemeente Gemert-Bakel kent een uitgebreide monumentenlijst waarop zowel rijks- en 

gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden geregistreerd staan. Deze pan-

den zijn ook bestemd in het bestemmingsplan waaronder: 

 Ripseweg 51 Elsendorp (rijksmonument); 

 Elsendorpseweg 72-74 Elsendorp (rijksmonument); 

 Burgemeester Wijtvlietlaan 4 De Rips (rijksmonument); 

 Ledeboerlaan 1 De Rips (gemeentelijk monument); 

 Blaarpeelweg 7 De Rips (gemeentelijk monument); 

 Stippelberg Wegkruis De Rips (gemeentelijk monument); 

 Stippelberg boswachterswoning De Rips (gemeentelijk monument). 

 

Daarnaast kent de gemeente een lijst met ruim vierhonderd beeldbepalende panden, dit 

zijn voornamelijk oude boerderijen. De gemeente hanteert een actief beleid op het be-

houden van cultuurhistorische waardevolle boerderijen en/of bijgebouwen. De waarde-

volle cultuurhistorische gebouwen worden middels de monumentenverordening, de mo-

numentenlijst en het bestemmingsplan voldoende beschermd. 

 

Landschapselementen 

Reeds in het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2006’ heeft de gemeente al zulke elemen-

ten bestemd en planregels aan verbonden. In het kader van de herziening van bestem-

mingsplan ‘Gemert-Bakel Buitengebied 2017’ zijn de cultuurhistorisch waardevolle land-

schapselementen geïnventariseerd en geactualiseerd, waaronder waardevolle zandpa-

den, lanen en wegen, bos, poelen, bosjes, heiden en houtwallen, houtsingels en bomen-

rijen. Deze landschapselementen zijn bestemd als ‘Natuur’ in het bestemmingsplan, met 

waaronder ook de specifieke vorm van natuur: 

 natuur – bos; 

 natuur – zandweg; 

 natuur- landschapselement. 

 

Kavel- en percelering 

Het kavel en de percelering betreffen eigendomssituaties. Hier heeft de gemeente geen 

invloed op.  
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Beeldkwaliteitsplan 

Het buitengebied van Gemert-Bakel heeft unieke landschappelijke, cultuurhistorische en 

archeologische kwaliteiten die het buitengebied aantrekkelijk maken om te ervaren en in 

te verblijven. Deze gebieden en/of elementen noemen we “beelddragers”. Ze oefenen 

sterke invloed uit op de identiteit, het aanzicht en de belevingswaarde van het buitenge-

bied. Zo heeft het beeldkwaliteitsplan het buitengebied verdeeld in landschapstypen, 

mede gebaseerd op de (cultuur)historische ontwikkeling. Het is noodzakelijk om de ge-

noemde beelddragers en belangrijke (cultuurhistorische) kwaliteiten te bewaken. Het 

beeldkwaliteitsplan vormt hier een leidraad voor. 

 

Nadere toelichting Monumenten en Beeldbepalende panden 

Uit diverse onderzoeken bleek dat er in Brabant veel cultuurhistorisch waardevolle boer-

derijen gesloopt werden. De gemeente Gemert-Bakel heeft hierop in uitvoerige samen-

spraak met onder meer de provincie, de heemkundekringen en de ZLTO zich ingezet 

voor behoud van deze waardevolle boerderijen. Enerzijds om sloop van deze gebouwen 

en verloedering in het buitengebied tegen te gaan en anderzijds om behoud en restaura-

tie te 

bevorderen. Hiervoor heeft de gemeente Gemert-Bakel diverse maatregelen getroffen 

waaronder het aanwijzen van cultuurhistorisch waardevolle objecten als beeldbepalend 

pand, onder voorwaarden boerderijsplitsing mogelijk te maken en de monumentenveror-

dening hierop aan te passen. De monumentenverordening is in 2004 aangepast en vast-

gesteld door de gemeenteraad. Hierin staat hoe de gemeente omgaat met de beeldbepa-

lende panden. De monumentenverordening is in 2010 geactualiseerd.  

 

In 2005 heeft de gemeenteraad besloten tot behoud van oude boerderijen als cultureel 

erfgoed en deze boerderijen te verwerken in het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2006’. 

De beeldbepalende panden staan geregistreerd op de gemeentelijke monumentenlijst. 

Naast cultuurhistorisch waardevolle boerderijen zijn ook andere cultuurhistorische pan-

den aangewezen als beeldbepalend panden. De beeldbepalende panden zijn door lokaal 

deskundigen geïnventariseerd, beschreven en gewaardeerd. Criteria zijn onder meer cul-

tuurhistorische waarde, gaafheid, architectuurhistorische waarde en landschappelijk-

ruimtelijke waarde. Deze criteria worden algemeen gebruikt. De monumentenlijst wordt 

sinds 2006 in alle bestemmingsplannen geïmplementeerd. Voorheen werd de monumen-

tenlijst enkel als bijlage toegevoegd aan het bestemmingsplan waardoor het geen juridi-

sche status had. Bij de herziening van het bestemmingsplan buitengebied heeft de ge-

meente, in het kader van klantgerichtheid en duidelijkheid, ervoor gekozen om de monu-

menten en beeldbepalende panden als aanduiding op te nemen in het bestemmingsplan. 

 

De status beeldbepalend pand kent zowel enige beperkingen als voordelen. De ge-

meente wil graag het beeld en verschijningsvorm van de boerderij in stand houden. Aan-
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passingen zijn evenwel, in overleg, mogelijk. De status beeldbepalend pand maakt duide-

lijk dat het pand cultuurhistorisch waardevol is waardoor boerderijsplitsing of vergroten 

van de totale volume van het toegestane woning, mogelijk kan worden aangemaakt. 

 

Daarbij is in de regeling van het bestemmingsplan ‘Gemert-Bakel Buitengebied 2017’ 

aansluiting gezocht bij de Monumentenverordening. Het bestemmingsplan regelt niet dat 

altijd een omgevingsvergunning voor het (ver)bouwen aan een monument of beeldbepa-

lend pand vereist is. Er wordt enkel een verwijzing gemaakt naar de Monumentenveror-

dening als het gaat om het (ver)bouwen van monumenten of beeldbepalende panden. 

Als uit de Monumentenverordening blijkt dat er een vergunning vereist is voor de ge-

wenste activiteit, dan dient op grond van het bestemmingsplan, overeenkomstig de Mo-

numentenverordening een omgevingsvergunning aangevraagd te worden. Op deze ma-

nier wordt er getracht een integrale, efficiënte, duidelijke regeling te treffen voor de monu-

menten en beeldbepalende panden. 

 

 

4.12 Duurzaamheid 
 

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van dit bestemmingsplan. Verspreid in dit be-

stemmingsplan zijn al veel punten op het gebied van duurzaamheid verwerkt. Hierbij is 

het bestemmingsplan zo ingericht dat er aan de hand van andere toetsingskaders zoals 

de Structuurvisie ruimte blijft voor duurzame ontwikkelingen die niet per direct volgens 

het bestemmingsplan mogelijk zijn. Een duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die 

aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige genera-

ties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. 

 

Duurzame ontwikkeling vergt een balans tussen de kwaliteit van de natuurlijke leefomge-

ving (planet), de economie (profit) en het sociale vermogen van de mens (people). Het 

gaat hierbij om het in evenwicht brengen van het sociale, ecologische én economische 

aspect van duurzame ontwikkeling. Dit vraagt om zorgvuldig benutten, ontwikkelen en 

beheren van het natuurlijk kapitaal. 
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In de memo ‘Duurzaamheid in bestemmingsplan Buitengebied’ geeft de gemeente een 

overzicht in hoeverre duurzaamheid is vastgelegd in het Bestemmingsplan Buitengebied 

en onderliggende toetsingskaders. Hierbij wordt bekeken of er voldoende ruimte en sti-

mulans is voor duurzame en innovatieve projecten in het buitengebied. Daarbij wordt ook 

gekeken of er nog toevoegingen nodig zijn in het Bestemmingsplan Buitengebied. 

De memo is integraal opgenomen in bijlage 1 behorende bij het Beleidskader. 
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5. JURIDISCHE TOELICHTING 

5.1 Algemene opzet 
 

Inleiding 

Dit hoofdstuk bevat de concrete vertaling van het beleidsgedeelte (voorafgaande hoofd-

stukken) in het juridisch gedeelte van het bestemmingsplan (de verbeelding en regels). 

 

Het bestemmingsplan ‘Gemert-Bakel Buitengebied 2017’ bestaat uit de volgende onder-

delen: 

 

De toelichting 

De inventarisatie en visie op het buitengebied, aangevuld met een toelichting op de juridi-

sche opzet en een korte beschrijving van de handhavings- en uitvoeringsaspecten. 

 

De bestemmingsregels 

De bouw- en gebruiksregels binnen de verschillende bestemmingen. Daarnaast zijn afwij-

kings- en wijzigingsbevoegdheden opgenomen, om het plan de benodigde flexibiliteit te 

geven. 

 

De verbeelding 

Op de verbeelding zijn bestemmingen en waarden (bijvoorbeeld: natuur- en landschap-

pelijke, archeologische, cultuurhistorische en abiotische waarden), waarvoor het vergun-

ningenstelsel voor het uitvoeren van werken en/of werkzaamheden van toepassing is, op-

genomen.  

 

De opzet van het plan 

Het bestemmingsplan is een juridisch plan, dat bindend is voor de burgers en voor de 

overheid. Bij de overwegingen over de gewenste opzet van het bestemmingsplan staat 

men voor het dilemma dat er enerzijds een duidelijke behoefte is aan minder regelgeving. 

Anderzijds bestaat er een groot spanningsveld tussen de ontwikkelingsdrang van be-

paalde functies in het buitengebied - in het bijzonder de landbouw - en het beschermen of 

tot ontwikkeling brengen van natuur- en landschapswaarden. Het recht doen aan alle ver-

schillende belangen die in het buitengebied spelen vraagt op een aantal onderdelen juist 

om een flexibele regelgeving. Uitgangspunt is dat daar waar mogelijk meer flexibiliteit 

wordt geboden dan in het huidige bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010’. 

 

Uit oogpunt van een zo breed mogelijke belangenbehartiging en rechtszekerheid voor 

burgers is voorliggend plan opgezet als een gedetailleerd plan. De bestemmingen zijn 

aangegeven op de verbeelding. Daarnaast moet het plan flexibel zijn om op toekomstige 

ontwikkelingen in te spelen. Daarvoor zijn diverse afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden 
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opgenomen. Deze regelingen bieden weliswaar ruimte voor bepaalde ontwikkelingen, er 

kunnen echter geen directe rechten en/of plichten aan worden ontleend. Er zal altijd een 

belangenafweging plaatsvinden. Als echter wordt voldaan kan worden aan de gestelde 

voorwaarden is die afweging marginaal. 

 

Systematiek regels/bestemmingen 

Zoals gezegd komen de belangenbehartiging en rechtszekerheid tot uitdrukking op de 

verbeelding met bijbehorende regels. Wat betreft de verbeelding is een onderverdeling te 

maken in bestemmingen die betrekking hebben op gronden die meestal grotere opper-

vlakten beslaan (globale bestemmingen), respectievelijk op gronden van veel kleinere op-

pervlakte of die lijnvormig zijn en veelal met een specifieke functie (detailbestemmingen). 

Onder de eerste categorie vallen de bossen, de natuurgebieden en het agrarisch gebied 

(gebiedsbestemmingen). Onder de tweede categorie vallen onder meer de recreatieve 

voorzieningen, woondoeleinden, agrarisch bedrijven, bedrijven, de maatschappelijke in-

stellingen, de nutsvoorzieningen, de wegen en de waterlopen (detailbestemmingen). Dit 

onderscheid wordt in paragraaf 5.3 nader toegelicht. 

 

Alle bestemmingen hebben op de verbeelding een specifieke aanduiding (= bestemming) 

gekregen. Voor de categorieën waarbij bebouwing voorkomt zijn op de verbeelding te-

vens aanwijzingen opgenomen over bijvoorbeeld te bouwen oppervlakten door middel 

van een aanduiding. In de betreffende regels wordt daarnaar verwezen. 

 

Wat betreft systematiek van de integrale herziening is aangesloten bij de Standaard Ver-

gelijkbare BestemmingsPlannen 2012 (SVBP 2012). Het bestemmingsplan ‘Buitengebied 

2010’ is opgesteld overeenkomstig de SVBP 2008 (versie 2010). Vanwege het omzetten 

naar de SVBP 2012 zijn onder meer enkele gebiedsaanduidingen van naamgeving ver-

anderd en enkele begripsbepalingen aangepast. Verder sluit de terminologie in dit be-

stemmingsplan aan op de Wabo en het Bor.  

 

 

5.2 Toelichting op de verbeelding 
 

Bestemmingen  

Op de verbeelding zijn de bestemmingen onderscheiden. De bestemmingen zijn afgeleid 

uit het gebruik (de aanwezige en/of gewenste functies) en de aan een gebied toegekende 

waarde(n). De bestemmingen vormen het zogenaamde casco van het plan, waarvan in 

beginsel niet mag worden afgeweken.  

 

Naast de enkel- en dubbelbestemmingen, zijn op de verbeelding bouwvlakken en diverse 

aanduidingen opgenomen. Samen met de bestemmingen, bepalen deze de gebruiks- en 

bebouwingsmogelijkheden op de gronden in het plangebied. Hierbij worden verschillende 

typen aanduidingen onderscheiden: 
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Functieaanduidingen 

Door middel van functieaanduidingen is nauwkeurig aangegeven (tot op perceelsniveau 

begrensd) welke functies op de verschillende percelen aanwezig zijn. De functieaandui-

dingen geven aan welke functies – naast de algemene bestemmingsomschrijving – zijn 

toegestaan op een bepaald perceel. 

 

Gebiedsaanduidingen 

Op de verbeelding zijn de waarden aangegeven door middel van een gebiedsaanduiding. 

Hiervoor is gekozen, omdat waarden vaak gebiedsdekkend zijn. Een functieaanduiding 

zou dan ook niet passend zijn. Waarden vertegenwoordigen namelijk geen functie. De 

keuze voor een dubbelbestemming is voor sommige waarden niet wenselijk. In het bui-

tengebied wordt aan het agrarisch gebruik de prioriteit gegeven. Dit agrarisch gebruik kan 

beperkt worden door de vergunning voor de activiteit aanleggen die aan de waarde ge-

koppeld is. Bij een dubbelbestemming zou de waarde te allen tijde voor het agrarisch ge-

bruik gaan. Dit is niet wenselijk. 

 

Na afweging van de voorkomende belangen in het gebied zijn bepaalde waarden onder-

geschikt gemaakt aan andere belangen binnen dezelfde ruimte (bijvoorbeeld de agrari-

sche belangen). 

 

 

5.3 Bestemmingen op verbeelding 
 

In het bestemmingsplan zijn de volgende bestemmingen opgenomen: ‘Agrarisch’, ‘Agra-

risch – Agrarisch bedrijf’, ‘Agrarisch met waarden’, ‘Bedrijf’, ‘Groen’, ‘Maatschappelijk’, 

‘Maatschappelijk – Militair terrein’, ‘Natuur’, ‘Recreatie’, ‘Recreatie – Golfbaan’, ‘Recreatie 

– Recreatiepark’, ‘Verkeer’, ‘Verkeer – 1’, ‘Water’ en ‘Wonen’. Verder is een aantal dub-

belbestemmingen opgenomen, waarmee bepaalde waarden worden beschermd. Bij strijd 

tussen een dubbel- en enkelbestemming, prevaleren de regels van de dubbelbestem-

ming. 

 

Zoals in paragraaf 5.1 reeds is aangegeven, bevat het voorliggende bestemmingsplan in 

beginsel gedetailleerde bestemmingen (detailbestemmingen). Bij een aantal functies kan 

echter met een globalere regeling worden volstaan. Dit onderscheid wordt hierna be-

schreven en nader toegelicht. 

 

Globale bestemmingen 

De bestemmingen die over het algemeen een groter gebied beslaan en waar geen of 

weinig bebouwing aanwezig is en wenselijk wordt geacht, zijn globaal bestemd. Dit be-

treft de bestemmingen ‘Agrarisch’, ‘Agrarisch met waarden’, ‘Natuur’, ‘Verkeer’, ‘Verkeer 

– 1’ en ‘Water’. Deze bestemmingsvlakken zijn niet voorzien van bouwvlakken. In begin-

sel zijn slechts zeer beperkte bouwwerken toegestaan. Daar waar een afwijkend regime 
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qua bebouwing of gebruik aanwezig danwel gewenst is, zijn specifieke aanduidingen op-

genomen.  

 

Detailbestemmingen 

De kleinschaliger functies, die op perceelsniveau plaatsvinden, hebben een detailbestem-

ming gekregen. Bebouwing is uitsluitend toegestaan binnen het bestemmingsvlak tenzij 

het bestemmingsvlak voorzien is van een bouwvlak, dan is bebouwing uitsluitend toege-

staan binnen het bouwvlak. Daar waar geen bouwvlak is opgenomen, mag binnen het 

gehele bestemmingsvlak bebouwing worden opgericht. Daarbij dient in beginsel wel een 

minimale afstand van 3 meter tot de perceelsgrenzen in acht te worden genomen. De 

maximale goot- en/of bouwhoogten en andere maatvoeringseisen zijn in de regels opge-

nomen; afwijkende maatvoeringen zijn op de verbeelding weergegeven. 

 

Gekozen is voor het niet specifiek bestemmen van alle specifieke bedrijfsvormen, recrea-

tieve of maatschappelijke functies, etc., maar in de regels te verwijzen naar het bestaand 

legaal gebruik en de bestaande legale bebouwing. Ook gebruik of bebouwing toegestaan 

op basis van een reeds verleende vergunning of een wijzigingsplan, is toegestaan. Op 

deze wijze wordt verzekerd dat gebruik en bebouwing op basis van de in het verleden 

verleende vergunningen en ontheffingen mag worden voortgezet en positief wordt be-

stemd. Ook toekomstige vergunningen en wijzigingen passen op deze wijze eenvoudig 

binnen de planregels en –systematiek. Het bestemmingsplan blijft hierdoor actueel en het 

risico om dat verleende vergunningen niet correct worden doorvertaald en onder het 

overgangsrecht komen te vallen, wordt hiermee voorkomen. Het plan blijft op deze wijze 

ook voldoende flexibel. Op sommige locaties en voor bepaalde gebruiksvormen is het 

echter wel gewenst om, in afwijking van dit algemene uitgangspunt, een regeling op maat 

op te nemen. Hiertoe zijn in voorkomende gevallen specifieke aanduidingen opgenomen. 

 

Afwijkingen en wijzigingen 

In de verschillende bestemmingen zijn diverse afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden 

opgenomen. Hiermee wordt beoogd om zoveel mogelijk flexibiliteit te bieden, binnen de 

gewenste kaders. Dit kunnen zowel bestemmings- of functiewijzigingen zijn als afwijkin-

gen van de bouwregels voor bijvoorbeeld een grotere oppervlakte of hoogte. Ook vorm-

veranderingen van bestemmingsvlakken zijn in veel gevallen mogelijk. De voorwaarden 

voor het toepassen van de betreffende afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden, zijn in de 

betreffende artikelen opgenomen. Uitgangspunt is dat daar waar er sprake is van een uit-

breiding of intensivering, dient te worden voorzien in voldoende ruimtelijke kwaliteitsver-

betering. Hiertoe is een expliciete koppeling met de Handreiking kwaliteitsverbetering van 

het landschap opgenomen. Voor kleinschaliger wijzigingen of afwijkingen geldt de eis van 

landschappelijke inpassing. Deze eis geldt altijd voor het toevoegen van meer dan 20 m² 

aan bebouwing. 
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Naast de afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden binnen de bestemmingen, is een aantal 

algemene afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden opgenomen. Deze bevoegdheden gel-

den voor een aantal of voor alle bestemmingen en zijn terug te vinden in de Algemene re-

gels (hoofdstuk 3). 

 

 

5.4 Toelichting op de regels 
 

De systematiek van de regels 

De systematiek van de regels kan worden samengevat aan de hand van de hoofdstukin-

deling. De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken. 

 Hoofdstuk 1 'Inleidende regels' gaat in op de begripsomschrijvingen en de wijze van 

meten c.q. berekenen; 

 In hoofdstuk 2 van de regels 'Bestemmingsregels’ wordt een regeling gegeven voor 

de bestaande functies in het plangebied die positief zijn bestemd. Bepaald is welke 

vormen van gebruik en bouwwerken rechtstreeks (dus zonder voorafgaande wijziging 

of afwijking) zijn toegestaan. Indien een bepaalde vorm van bebouwing past binnen 

de doeleinden van de bestemming en voldaan is aan de bouwregels, dan kan hier-

voor in de regel zonder meer een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 

worden verleend;  

 In hoofdstuk 3 zijn de algemene regels weergegeven (anti-dubbeltelregel, algemene 

bouwregels etc.);  

 In hoofdstuk 4 zijn de overgangs- en slotregels opgenomen. 

 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 

 

Hoofdstuk 1 Inleidende regels 

Artikel 1 - Begrippen 

In dit artikel is omschreven wat in onderhavig plan onder een aantal van de in de regels 

gebruikte begrippen wordt verstaan. 

 

Artikel 2 - Wijze van meten 

In dit artikel is vastgelegd hoe bij de toepassing van de bouwregels van onderhavig plan 

moet worden gemeten. 

 

Hoofdstuk 2 Bestemmingen (en dubbelbestemmingen) 

De opgenomen (dubbel)bestemmingen en de opzet daarvan zijn in paragraaf 5.3 bespro-

ken en nader toegelicht. 
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Hoofdstuk 3: Algemene regels 

Anti-dubbeltelregel 

Deze bepaling wordt opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een bestem-

mingsplan bepaalde gebouwen en bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een 

bouwperceel mogen beslaan, het opengebleven terrein niet nog eens meetelt bij het toe-

staan van een ander gebouw of bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld. 

 

Algemene bouwregels 

In de algemene bouwregels zijn bepalingen opgenomen ten aanzien: 

 van bestaande afstanden, hoogten, inhoud, etc; 

 ondergronds bouwen; 

 relatietekens; 

 beeldkwaliteitseisen; 

 (algemene) bouwverboden; 

 voorwaardelijke verplichtingen ten aanzien van realisatie en instandhouding van 

groen- en parkeervoorzieningen en ruimtelijke kwaliteitsverbetering. 

 

Algemene gebruiksregels 

In dit artikel zijn bepaalde specifieke gebruiksregels opgenomen voor het gebruik van de 

gronden en bouwwerken binnen het gehele plangebied. Het betreft zowel strijdig als toe-

gelaten gebruiksvormen. Tevens is een regeling opgenomen voor bestaande afwijkingen 

qua omvang van het gebruik. 

 

Algemene aanduidingsregels 

In dit artikel zijn de inhoudelijke regels opgenomen voor de binnen het plangebied voor-

komende gebiedsaanduidingen. Deze dienen ter bescherming of waarborging van be-

paalde belangen. Per gebiedsaanduiding is aangegeven wat het doel is van het opnemen 

van de gebiedsaanduiding en welke regels voor de gebiedsaanduiding gelden (bijvoor-

beeld een omgevingsvergunning voor het aanleggen). Het betreft de volgende gebieds-

aanduidingen: 

 defensiezones (bescherming luchtvaartverkeer, geluidzones en veiligheidszones); 

 veiligheidszones ten aanzien van risicovolle inrichtingen en LPG-installaties; 

 geluidzones; 

 beperkingen veehouderij; 

 vrijwaringszones (Peelrandbreuk, molenbiotopen, waterlopen, wijstgebieden). 

 

Algemene afwijkingsregels 

In dit artikel wordt aan het bevoegd gezag de bevoegdheid gegeven om afwijking te ver-

lenen van bepaalde, in het bestemmingsplan geregelde, onderwerpen. Hierbij gaat het 

om afwijkingsregels die gelden voor alle bestemmingen in het plan. Dit betreft onder 

meer geringe afwijkingen van bestemmings- of bouwgrenzen en maatvoeringen, de aan-

leg van zwembaden, het uitoefenen van aan huis verbonden bedrijven, het houden van 
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meerdaagse evenementen en het gebruik voor enkele kleinschalige recreatieve (ne-

ven)activiteiten.  

 

Algemene wijzigingsregels 

In dit artikel worden enkele bevoegdheden aan burgemeester en wethouders gegeven 

om het plan te wijzigen. Dit betreft bevoegdheden die in het gehele plangebied gelden. 

Onder meer wordt mogelijk gemaakt om de Handreiking kwaliteitsverbetering van het 

landschap en het beeldkwaliteitsplan te wijzigen. Tevens wordt de mogelijkheid geboden 

om de dubbelbestemming ‘Leiding’ op te nemen ten behoeve de aanleg of het verplaat-

sen van leidingen. 

 

Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om, bij de toepassing van de algemene 

bouwregels nadere eisen te stellen met betrekking tot de situering van bouwwerken en 

de landschappelijke inpassing. 

 

Hoofdstuk 4: Overgangs- en slotregels 

Overgangsrecht 

In deze bepaling wordt vorm en inhoud gegeven aan het overgangsrecht. Deze regeling 

is op grond van de Wro verplicht. 

 

Slotregel 

Als laatste wordt de slotregel opgenomen. Deze bepaling bevat de titel van het plan. 

 

 

  



Hoofdstuk 6 105   105 

6. ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

In de Wet ruimtelijke ordening is bepaald dat gelijktijdig met het besluit tot vaststelling van 

het bestemmingsplan vast moet staan dat het kostenverhaal is verzekerd. Op grond van 

artikel 6.12 lid 1 in samenhang met artikel 6.12 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening 

(Wro) is de gemeenteraad verplicht voor het verhaal van kosten exploitatieplan vast te 

stellen, en gelijktijdig bekend te maken met het bestemmingsplan waarop het betrekking 

heeft. Een beslissing omtrent een exploitatieplan die betrekking heeft op een omgevings-

vergunning wordt tegelijk met die vergunning bekendgemaakt. 

 

In afwijking hiervan kan de gemeenteraad besluiten geen exploitatieplan vast te stellen, 

indien: 

1. het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de betreffende gronden anders-

zins verzekerd is. Verzekering van kostenverhaal kan bijvoorbeeld door het kosten-

verhaal via de gronduitgifte te regelen indien de gemeente zelf eigenaar is van de 

gronden of indien de gemeente voor de vaststelling van een exploitatieplan een (an-

terieure) exploitatieovereenkomst afsluit met de initiatiefnemer indien de gronden in 

particuliere handen zijn;  

2. het bepalen van een tijdvak (waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvin-

den) of een fasering van de uitvoering (van werken, werkzaamheden, maatregelen 

en bouwplannen) niet noodzakelijk is; 

3. het stellen van eisen (voor het bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzieningen en 

het inrichten van de openbare ruimte in het exploitatiegebied), regels (omtrent het uit-

voeren van het bouwrijp maken) of een uitwerking van regels (ten behoeve van de 

uitvoerbaarheid volgend uit een bestemmingsplan of projectbesluit) niet noodzakelijk 

is. 

 

De bouwplannen, ontwikkelingen en kosten die vallen onder de exploitatieplanplicht zijn 

nader omschreven en bepaald in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).  

Om de volgende reden is de herziening bestemmingsplan ‘Gemert-Bakel Buitengebied  

2017’ niet exploitatieplanplichtig: 

 Het bestemmingsplan ‘Gemert-Bakel Buitengebied 2017’ betreft een conserverend 

plan waarbij geen rechtstreekse bouwplannen mogelijk zijn; 

 Voor de exploitatieplanplichtige bouwplannen die in het bestemmingsplan zijn opge-

nomen wordt vóór vaststelling van het bestemmingsplan en door de gemeente met 

de initiatiefnemers een anterieure grondexploitatieovereenkomst op grond van artikel 

6.12 lid 2a in samenhang met artikel 6.24 Wro gesloten; 

 Voor bepaalde uitbreidingsmogelijkheden die in het plan zijn opgenomen zijn er wijzi-

gingsbevoegdheden opgenomen. Voor wijzigingsbevoegdheden wordt zo nodig ge-

bruik gemaakt van de mogelijkheid om een verhaalsovereenkomst op het gebied van 
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mogelijke planschade af te sluiten. Artikel 6.4a van de Wet ruimtelijke ordening maakt 

dit mogelijk; 

 Er zijn geen locatie-eisen voor dit plan van toepassing. 

 

Op grond van deze gegevens kan ervan uit worden gegaan dat in dit geval de verplich-

ting tot vaststellen van een exploitatieplan niet nodig is. De gemeenteraad van Gemert-

Bakel besluit bij de vaststelling van het bestemmingsplan dat geen exploitatieplan voor 

het bestemmingsplan ‘Gemert-Bakel Buitengebied 2017’ wordt vastgesteld. 
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7. OVERLEG, INSPRAAK EN PROCEDURE  

De procedures voor vaststelling van een bestemmingsplan zijn door de wetgever gere-

geld. Aangegeven is dat tussen gemeente en verschillende instanties waar nodig overleg 

over het plan moet worden gevoerd alvorens een ontwerpplan ter visie gelegd kan wor-

den. Daarnaast is er de gelegenheid om in het voortraject belanghebbenden te laten in-

spreken conform de gemeentelijke verordening. Pas daarna wordt de wettelijke proce-

dure met betrekking tot vaststelling van het bestemmingsplan opgestart (artikel 3.8 Wro). 

 

 

7.1 Wettelijk (voor)overleg 
 

Het Besluit ruimtelijke ordening geeft aan dat burgemeester en wethouders bij de voorbe-

reiding van een bestemmingsplan overleg plegen met de besturen van betrokken ge-

meenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn 

bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen 

welke in het plan in het geding zijn. De instanties, te weten Waterschap Aa en Maas, het 

Ministerie van Defensie en Provincie Noord-Brabant, zijn in kennis gesteld van dit be-

stemmingsplan.  

 

Op 14 juli 2016 zijn eveneens de buurgemeenten gevraagd om vooroverleg in het kader 

van het bestemmingsplan. Daarnaast is op 21 juli 2016 de Veiligheidsregio gevraagd om 

advies over het bestemmingsplan. 

 

In de bijlagen zijn alle adviezen in het kader van vooroverleg verwerkt. Er is per advies 

aangegeven wat het advies inhoudt en of naar aanleiding van het advies het ontwerpbe-

stemmingsplan is aangepast. 

 

 

7.2 Planprocedure: inspraak en zienswijzen 
 

De Wro bevat geen procedurevoorschriften met betrekking tot de inspraak, en is in Wro 

zelf niet verplicht gesteld. Dat neemt niet weg dat het de gemeente vrij staat toch in-

spraak te verlenen bijvoorbeeld op grond van de gemeentelijke inspraakverordening. In 

relatie daarmee bepaalt artikel 150 van de Gemeentewet onder meer dat in een gemeen-

telijke inspraakverordening moet worden geregeld op welke wijze bovenbedoelde perso-

nen en rechtspersonen hun mening kenbaar kunnen maken.  
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Er zijn op 30 juni 2016, 6 juli 2016 en 13 juli 2016 inloopavonden geweest ter informatie 

voor de inwoners van gemeente Gemert-Bakel. Op deze avond hebben zij de mogelijk-

heid gehad om te reageren op het onderhavige bestemmingsplan. Een verslag van deze 

inloop 

 

Tevens is het voorontwerpbestemmingsplan in juli 2016 beschikbaar gesteld op 

www.ruimtelijkeplannen.nl. Er was geen formele mogelijkheid voor inspraak. Echter is wel 

kenbaar gemaakt dat indien fouten in het plan geconstateerd werden, deze dan gemeld 

konden worden om dit nog in het ontwerpbestemmingsplan te kunnen corrigeren. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 13 november 2017 tot en met 27 december 2017 

ter inzage gelegen. Tevens heeft gemeente Gemert-Bakel drie inloopavonden georgani-

seerd om inwoners van gemeente Gemert-Bakel te informeren over het ontwerpbestem-

mingsplan. In totaal zijn op het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Gemert-Bakel 

2017’ 209 zienswijzen ingediend. Voor de Nota van Zienswijzen wordt verwezen naar de 

bijlagen behorende bij deze toelichting.  

 

Er zijn tenslotte enkele ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Gaandeweg de fase van de 

terinzagelegging van het ontwerp zijn enkele omissies, onvolkomenheden geconstateerd. 

Deze wijzigingen zijn als bijlage bij dit plan gevoegd.  

 

 

7.3 Vaststellingsprocedure 
 

Het bestemmingsplan is behandeld in de Commissie Ruimte op 13 juni 2018. De vast-

stellingsprocedure van het bestemmingsplan vindt plaats volgens artikel 3.8 van de Wet 

ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad van Gemert-Bakel 

gewijzigd vastgesteld op 5 juli 2018. Het bestemmingsplan is voorgelegd aan Gedepu-

teerde Staten in het kader van de mogelijkheid tot een reactieve aanwijzing. Na vaststel-

ling van het bestemmingsplan wordt het plan voor de tweede maal voor een periode van 

zes weken ter visie gelegd. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden beroep 

instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  
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