
�

bestemmingsplan 

Kom Hulsel

toelichting en  

regels 

vastgesteld 

22 september 2009 

Reusel-De Mierden/ 

Hulsel 

Steffie Renders 

project: 

status:   

datum:  

projectnummer:  

auteur:  





1.  Inleiding     

1.1  Aanleiding   1 

1.2   Plangebied   2 

1.3   Doel   3 

1.4   Geldende bestemmingsplannen   4 

1.5   Juridische planvorm   4 

2.   Bestaande situatie  

2.1   Inventarisatie    5 

2.2   Analyse met behulp van de lagenstructuur   6 

2.3   De ondergrond   7 

2.4   Ruimtelijke structuur   8 

2.5   Functionele structuur 12 

3.   Beleidskader  

3.1   Planologische kaders 14 

3.2   Rijksbeleid 14 

3.3   Provinciaal beleid 16 

3.4   Regionaal beleid 18 

4.   Beleidskader gemeente 

4.1   Structuurvisie Plus 22 

4.2   Woonvisie 2005-2015 24 

4.3   Beleidsplan Horeca-, Sport- en  

   Recreatie 2001 25 

4.4   Welstandsnota 25 

4.5   Monumenten en beeldbepalende panden 26 

4.6   Mantelzorg 26 

4.7   Sociaal-Economisch Actieplan 2004-2008 27 

4.8   Handhaving 27 

5.   Sectorale aspecten 

5.1   Water  29 

5.2   Natuur 35 

5.3   Archeologie en cultuurhistorie 36 

5.4   Bedrijfshinder 37 

5.5   Geluid 40 

5.6   Luchtkwaliteit 40 

5.7   Bodemkwaliteit 41 

5.8   Externe veiligheid 42 

5.9   Technische infrastructuur 42 

���������	
��



6.   Planbeschrijving: Uitgangspunten  

6.1   Wonen 43 

6.2   Bijgebouwregelingen 44 

6.3   Vergunningsvrije bouwwerken 45 

6.4   Mantelzorg 46 

6.5   Detailhandel- en horecavoorzieningen 46 

6.6   Maatschappelijke voorzieningen 46 

6.7   Bedrijvigheid 46 

6.8   Verkeer en parkeren  47 

6.9   Groen 48 

6.10 Archeologie en cultuurhistorie 48 

6.11 Welstand 48 

6.12 Handhaving 49 

6.13 Bouwverordening 50 

7.   Planbeschrijving: Toekomstige situatie  

7.1   Specifieke aandachtsvelden 51 

7.2   Voorzieningen: 

   veranderende draagvlakken en behoeften 51 

7.3   Beperkte bedrijvigheid 52 

7.4   Karakteristieke gebieden en bebouwing  

   extra beschermd 53 

7.5   Ontwikkelingen 54

7.6   Uitvoering  55 

7.7   Handhaving 55 

8.   Juridische planbeschrijving 

8.1   Inleiding 57 

8.2   Algemene toelichting verbeelding  

   van het plan 58 

8.3   Algemene toelichting regels 58 

8.4   Toelichting bestemmingen 60 

9.   Uitvoerbaarheid 

9.1   Economische uitvoerbaarheid 64 

9.2   Exploitatieplan 64 

9.3   Maatschappelijke haalbaarheid 65 



10.   Overleg en inspraak  

10.1 De te volgen procedure 66 

10.2 Uitkomsten eerste inventarisatie 67 

10.3 Het vooroverleg met diensten van Rijk en  

   provincie 68 

10.4 Inspraak 68 

10.5 Ontwerp 69 

10.6 Vaststelling bestemmingsplan door Raad 69 

Bijlagen 

Bijlage 1. bij de toelichting: 

Reacties vooroverleg 

Bijlage 2. bij de toelichting: 

Overleg artikel 3.1.1 Bro standpunt college 

Bijlage 3. bij de toelichting: 

Ingediende inspraakreacties 

Bijlage 4. bij de toelichting: 

Ingediende zienswijzen 

1

� ���

��
����

��







Leeswijzer 

Bij de opbouw van deze toelichting is gebruik gemaakt 

van de indeling zoals deze is aangegeven in het 

Handboek Ruimtelijke Plannen Kempengemeenten, 

versie 3.0, d.d. oktober 008.  

Na het inleidende hoofdstuk wordt in het volgende 

hoofdstuk de bestaande situatie van de kern Hulsel 

beschreven. Het plangebied is geanalyseerd met be-

hulp van de lagenstructuur.  

Vervolgens worden de beleidskaders van het Rijk, de 

provincie, de regio en de gemeente uiteengezet.  

Hierna wordt aandacht besteed aan de verschillende 

sectorale aspecten, zoals water, geluid, luchtkwaliteit, 

natuur, cultuurhistorie en archeologie.  

Dan volgt een hoofdstuk waarin de belangrijkste plan-

uitgangspunten worden weergegeven. De toekomsti-

ge situatie is beschreven in het volgende hoofdstuk, 

waarna een juridische beschrijving met de diverse be-

stemmingen volgt.  

Tenslotte wordt aandacht besteed aan de uitvoer-

baarheid van het bestemmingsplan en de procedures, 

die onderhavig bestemmingsplan doorloopt of doorlo-

pen heeft.  
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1.1   Aanleiding

De gemeente Reusel-De Mierden streeft naar unifor-

miteit in haar bestemmingsplannen voor de kleinere 

kernen. De grote hoeveelheid geldende bestem-

mingsplannen, in Hulsel zelf 6 stuks, bemoeilijkt het 

voeren van een uniform beleid. Deze planherziening 

is erop gericht te komen tot één bestemmingsplan 

voor de kern Hulsel. Voor de kernen Hooge Mierde en 

Lage Mierde zijn vergelijkbare plannen opgesteld. 

Voor de kern Hulsel gelden momenteel diverse be-

stemmingsplannen. Deze plannen dateren uit diverse 

perioden en hebben geen eenduidig beleid. Het vige-

rende bestemmingsplan voor het grootste deel van de 

kern dateert uit de jaren ‘90 en is daarmee bijna ver-

ouderd.  

Om binnen de kern adequaat te kunnen toetsen op 

bebouwings- en gebruiksmogelijkheden, wenst de ge-

meente te beschikken over een actuele planologische 

regeling. Tegelijkertijd wil de gemeente de bestem-

mingsplannen digitaliseren om te komen tot een bete-

re interne en externe informatievoorziening. 
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De (nieuwe) Wet ruimtelijke ordening, die op 1 juli 

2008 in werking is getreden, voorziet in een herzie-

ning van bestemmingsplannen om de 10 jaar (be-

stemmingsplannen gaan hun rechtskracht na 10 jaar 

verliezen). Daar het grootste plan voor Hulsel al meer 

dan 10 jaar oud is, is herziening thans reeds wense-

lijk. 

Voor het plangebied zijn tot het onherroepelijk worden 

van deze planherziening de in het kader genoemde 

bestemmingsplannen van de gemeente Reusel-De 

Mierden geheel of gedeeltelijk van kracht. Daarnaast 

zijn er enkele anticipaties ex art. 19 WRO geweest.

1.2  Plangebied 

De kern Hulsel is in het oosten van de gemeente 

Reusel-De Mierden gelegen. Het is buiten de diverse 

bebouwingsconcentraties de kleinste kern binnen de 

gemeente. Hulsel is gelegen ten oosten van de pro-

vinciale weg N269, tussen de dorpen Lage Mierde, 

Reusel, Netersel en Bladel. 

Het plangebied betreft het langgerekte lint van wonin-

gen en de in noordelijke richting gelegen uitbreiding 

en het sportpark.  
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De perceelsgrenzen gelden veelal als grens van de 

bestemmingsplannen. Deze grens is mede bepaald 

aan de hand van het bestemmingsplan buitengebied 

en de uitbreidingslocatie waar een apart plan voor 

wordt gemaakt, Kerkekkers. Het huidige gebruik heeft 

op een aantal locaties aanleiding gegeven voor aan-

passing van de grenzen van het bestemmingsplan. 

1.3  Doel  

Doel van de bestemmingsplanactualisering 

Middels deze bestemmingsplanactualisering wordt zo 

gekomen tot een actuele en uniforme regeling voor 

het gehele plangebied. Het huidige beleid is verou-

derd en speelt niet in op de recente maatschappelijke 

ontwikkelingen. Mensen hebben bijvoorbeeld de be-

hoefte om ruimer en luxer te wonen en ook de vraag 

naar mantelzorgvoorzieningen en levensloopbesten-

dig wonen stijgt. 

Deze actualisering betekent in veel gevallen dus een 

verruiming van de huidige bouw- en gebruiksmoge-

lijkheden.  

1
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1.4  Geldende bestemmingsplannen 

Voor de kern Hulsel gelden diverse bestemmings-

plannen. Het geldende bestemmingsplan voor het 

grootste deel van Hulsel dateert uit de begin negenti-

ger jaren en is daarmee verouderd. Een meer recent 

plan uit 2002 beslaat slechts de laatste uitbreiding De 

Kanten. Verder zijn er voor de gehele gemeente Reu-

sel-De Mierden twee bestemmingsplannen opgesteld 

met betrekking tot de wijziging van planvoorschriften 

van diverse bestemmingsplannen (2001) en met be-

trekking tot Mantelzorg (2004). 

Een opsomming van de vigerende bestemmingsplan-

nen is in de kantlijn weergegeven.

1.5  Juridische planvorm 

Dit bestemmingsplan is een zogenaamd gedetailleerd 

bestemmingsplan met een beheerskarakter. De keuze 

voor ‘gedetailleerdheid’ uit zich vooral in een op per-

ceelsniveau goed uitgewerkte verbeelding.  

Op perceelsniveau is aangegeven wat waar gebouwd 

mag worden voor afzonderlijke woningen en voorzie-

ningen aangegeven en wel op een zodanige wijze dat 

het belang van de buren daarbij vooraf is meegewo-

gen.  

Om verwarring tussen Wro (bestemmingsplan) en 

Woningwet (vergunningvrij bouwen) zoveel mogelijk 

te voorkomen zijn, daar waar juridisch doelmatig, de-

ze qua regeling en begripsbepalingen, o.a. over bij-

gebouwen en erf, met elkaar in overeenstemming ge-

bracht. 

Door een uniforme regeling voor alle inwoners van het 

plangebied ontstaat rechtszekerheid en rechtsgelijk-

heid. Het bestemmingsplan Hulsel vervangt, na vast-

stelling, voortaan meerdere oude bestemmingsplan-

gebieden met een grote verscheidenheid aan moge-

lijkheden en regels. 

Geldende bpen:

- Heggeneind,  

 vastgesteld 19-01-1982  

 goedgekeurd 01-12-1983 

- Heggeneind part. herzie-

ning planvoorschriften 

 vastgesteld 22-09-1992 

 goedgekeurd 15-12-1992 

- Kom Hulsel ’90,  

 vastgesteld 16-06-1992 

 goedgekeurd 01-02-1993 

- De Kanten,  

 vastgesteld 02-09-2002  

 goedgekeurd 17-12-2002 

- Diverse bestemmings-

plannen wijziging plan-

voorschriften,  

 vastgesteld 20-11-2000  

 goedgekeurd 29-01-2001 

- Mantelzorg, 

Vastgesteld 19-07-2004 

goedgekeurd 07-10-2004

1
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2.1  Inventarisatie 

Voorafgaand aan de bestemmingsplanopstelling heeft 

een inventarisatie plaatsgevonden. Daarbij is voor de 

kom Hulsel aangegeven wat het huidige gebruik is. Dit 

gebruik is vergeleken met het huidige beleid. De 

waargenomen afwijkingen zijn middels een raster op 

kaart weergegeven. Hiervoor is afgewogen of dat ook 

overeenkomt met het toekomstige beleid. Op de bij 

het bestemmingsplan behorende verbeelding is het 

resultaat te zien. 

Informatieavond 

De inventarisatiekaart is op 9 mei 2007 aan de inwo-

ners van Hulsel en belangstellenden gepresenteerd. 

Tevens is de kaart op de website van de gemeente 

geplaatst en heeft de kaart medio april en mei 2007 in 

het gemeentehuis gehangen. 

Inwoners en belanghebbenden zijn hierdoor al in een 

vroeg stadium bij het bestemmingsplanproces betrok-

ken en hebben de gelegenheid gekregen om hun re-

actie op de inventarisatiekaart te geven. Deze reacties 

hebben geleidt tot een enkele aanpassing. Deze is op 

de definitieve inventarisatiekaart verwerkt. De inventa-

risatiekaart is als losse bijlage, schaal 1:1000, be-

schikbaar.  

� ������
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2.2  Analyse met behulp van de lagenstructuur 

De verschijningsvorm van de bestaande bebouwde 

omgeving is te verklaren aan de hand van de lagen-

structuur. Deze legt de omgeving uiteen in een laag 

ondergrond, een laag infrastructuur en een laag occu-

patie (gebruik). 

De ondergrond kan worden beschreven met behulp 

van gegevens over geomorfologie (vorm van de on-

dergrond), bodem (samenstelling van de ondergrond), 

waterhuishouding, natuur, landschap, beplanting en 

cultuurhistorie. De infrastructuur is opgebouwd uit de 

netwerken van wegen, vaarwegen en leidingen. De 

lagen ondergrond en infrastructuur zijn sturend voor 

het ruimtegebruik van de derde laag. Dit ruimtege-

bruik valt grofweg uiteen in wonen, werken en recreë-

ren, met de daarbij noodzakelijke voorzieningen. 

De voorgestane analyse conform de lagenbenadering 

is relevant omdat veel beleidsnota’s en studies zo 

worden opgebouwd en dus aansluiting gevonden kan 

worden bij de overige informatie. Deze basale ge-

biedskennis was overigens bij onze voorouders, tot de 

19
e
 eeuw, zulk een gemeengoed dat plaatskeuze in 

het landschap daarop van nature gebaseerd was. Op 

dit moment bestaat sterk de behoefte aan terugkeer 

naar die basale uitgangspunten. 

Overigens geeft de lagenbenadering ook snel een in-

zicht in de waarden, die in het geding kunnen zijn bij 

eventuele nieuwe ontwikkelingen, die een plaats moe-

ten worden gegeven in de bestemmingsplannen. Zo-

als bekend, moeten bij nieuwe ontwikkelingen steeds 

de consequenties op milieugebied, voor de water-

huishouding, voor flora en fauna en voor cultuurhisto-

rie en archeologie in beeld gebracht worden.  

Thans bruikbaar onderscheid:  

- nat-droog,  

- beekdal randen-zandruggen 

- duurzame randen. 

1
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2.3  De ondergrond 

Geologie 

Hulsel behoort tot het Brabants Massief, waarin oude 

aardbreuken het landschap bij de ontwikkeling heb-

ben gevormd. De gemeente, en dus ook de kern Hul-

sel, is gelegen ten zuiden van de Feldbissbreuk, op 

de hoge zijde. Geologische oude bodemlagen, zoals 

grove, al dan niet grindhoudende bodempakketten 

liggen hier relatief ondiep. 

Geomorfologie 

De geomorfologische structuur van de kern Hulsel 

wordt gekenmerkt door de ligging ten noorden van de 

beek de Raamsloop. Vooral de welvingen en de vlak-

ke dekzanden bepalen de structuur van de onder-

grond. Dekzand is een enkele meters dikke laag zand 

die tijdens het Weichsel-glaciaal door de wind is afge-

zet op oudere lagen.  

Reliëf 

Hulsel ligt tussen de 25 en 30 meter boven NAP. Door 

de insnijding van de beken zijn er in de omgeving 

kleine maaiveldverschillen.  

Bodem 

De bodem bestaat in de kern Hulsel uit enk-

eerdgronden: fijn zand. Dit zijn oude bouwlanden, die 

vanaf de late Middeleeuwen op de Pleistocene zand-

gronden zijn ontstaan door het opbrengen van mest 

vanuit potstallen vermengd met plaggen, die gestoken 

werden op de woeste gronden, zoals heide, bossen 

en beekdalen.  

� 	���������	��
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2.4  Ruimtelijke structuur 

Hoofdopzet 

De kern Hulsel is in het oosten van de gemeente 

Reusel-De Mierden gelegen. Het is buiten de diverse 

bebouwingsconcentraties de kleinste kern binnen de 

gemeente.  

Hulsel is één van de acht zaligheden en is als een ty-

pisch landbouwdorp te bestempelen. Kenmerkend 

voor de kern is de langgerekte historische structuur, 

de agrarische bebouwing en de centrale ligging in een 

relatief open landschap. 

Hulsel is ontstaan als een nederzetting met lintbe-

bouwing langs Vooreind en de Willibrordlaan. Deze 

ontstaansgeschiedenis is nog steeds te herkennen in 

de huidige opbouw van het dorp, dat sterk langs deze 

doorgaande weg is georiënteerd.  

Op de kruising Willibrordlaan-Huisacker is de Rooms-

katholieke kerk gelegen, die een sterk beeldbepalend 

element is in het dorp. Tegenover de kerk zijn enkele 

dorpsvoorzieningen aanwezig, een horecagelegen-

heid en de basisschool.  

Het dorp is in noordelijke richting uitgebreid met 

woonbebouwing. Aan de noordkant van het dorp is 

het sportpark gelegen.  

1
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Groenstructuur 

De centrale ligging van Hulsel in het relatief open 

landschap nabij het beekdal van de Raamsloop en de 

lange zichtlijnen vanaf het lint naar het landelijk ge-

bied, geven het dorp een gevoel van rust en ruimte.  

De toegangswegen naar Hulsel zijn anders dan de 

wegen naar de andere kernen. Naast de begeleiding 

van de wegen door bomenrijen aan beide kanten, be-

staat de verharding van deze wegen geheel uit kas-

seien. 

Binnen de kern zelf zijn geen bosgebieden gelegen. 

Wel zijn in de kern enkele groenvoorzieningen aan-

wezig in het uitbreidingsgebied in het noorden. Het 

merendeel van de wegen wordt begeleid door groen-

stroken. De bewoners hebben hier en daar de groen-

stroken in gebruik genomen als voortuin. 

Waterstructuur 

Binnen de kern Hulsel zijn geen open wateren aan-

wezig. Ten zuiden van de kern is het beekdal van de 

Raamsloop gelegen. 

� ������
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Verkeersstructuur 

De hoofdontsluiting van Hulsel bestaat uit de doorlo-

pende wegen Vooreind en Willibrordlaan. In westelijke 

richting leidt Vooreind naar de N269, in oostelijke rich-

ting leidt de Willibrordlaan naar Netersel of Bladel.  

De overige ontsluiting van de kern gaat via parallel 

met de hoofdweg gelegen wegen met doorsteken 

naar de hoofdontsluiting. In hoofdlijnen kan worden 

gesteld dat de ontsluiting van het bebouwde gebied 

voldoet. 

Alle wegen in de kom van Hulsel zijn aangeduid als 

30 km-zone.  

Het parkeren vindt hoofdzakelijk plaats op het eigen 

erf of aan de kant van de weg.  

Hulsel is niet aangesloten op het openbaar vervoers-

netwerk.  

2
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Bebouwingsstructuur 

De kern Hulsel wordt gekenmerkt door de oude boer-

derijbebouwing aan de historische linten. De linten zijn 

in verschillende decennia opgevuld met diverse wo-

ningen. Gezien de omvang van de kern grenst een 

groot deel van de woningen aan de linten met de ach-

tertuin aan het buitengebied.  

In de jaren ’70 heeft een kleine uitbreiding van de kern 

plaatsgevonden in noordelijke richting. Deze is in de 

jaren ’80 verder aangevuld. Ook de afgelopen jaren 

heeft woningbouw plaatsgevonden in het (noord)wes-

ten van de kern.   

2
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2.5  Functionele structuur 

Wonen 

De woningen in Hulsel zijn vrijstaand of halfvrijstaand. 

Verder zijn in het uitbreidingsgebied een aantal bun-

galows gelegen. Meergezinswoningen komen in Hul-

sel niet voor.  

De bouwtechnische staat van de woningvoorraad is 

over het algemeen goed te noemen.  

Voorzieningen 

Hulsel heeft een zeer beperkt aanbod aan voorzienin-

gen. De voorzieningen zijn allemaal centraal gesitu-

eerd in het dorp. Aan het dorpsplein is de kerk gele-

gen met daarachter de begraafplaats. Tegenover  de 

kerk zijn een eetcafé/zalencentrum en de basisschool, 

in één gebouw, aanwezig.  

In het noorden van de kern zijn de sportvelden met 

kleedaccommodatie gelegen. 

Net buiten de kern is een Boerenbond gesitueerd. 

Voor de overige voorzieningen zijn de bewoners van 

Hulsel aangewezen op de omliggende dorpen, met 

name Reusel en Bladel. 

1
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Bedrijven 

In de kern Hulsel is geen bedrijventerrein aanwezig. 

Aan het historische bebouwingslint zijn wel een paar 

bedrijven gelegen, zoals een bedrijf in de houtwaren-

industrie, een autoreparatiebedrijf, een timmerbedrijf 

en een hoveniersbedrijf.  

3
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3.1  Planologische kaders 

Bij elk plan vindt de inkadering binnen het beleid van 

de overheid plaats. Daarmee wordt zelfs begonnen. 

Door een toetsing aan rijks-, provinciaal, regionaal en 

gemeentelijk beleid ontstaat een duidelijk beeld van 

de marges waarbinnen het bestemmingsplan wordt 

opgezet. De beleidsinkadering dient een compleet 

beeld te geven van de ruimtelijke overwegingen en 

het planologisch beleid. 

Rijk en provincie sturen mee 

Gemeenten zijn niet geheel vrij in het voeren van hun 

eigen beleid. Rijk en provincies geven met het door 

hen gevoerde en vastgelegde beleid de kaders aan 

waarbinnen gemeenten kunnen opereren. De belang-

rijkste kaders van Rijk en de provincie Noord-Brabant 

worden in het kort weergegeven, omdat deze zoals 

gezegd mede randvoorwaarden voor het lokale maat-

werk in het bestemmingsplan zullen zijn. 

3.2  Rijksbeleid 

Nota Ruimte, Ruimte voor ontwikkeling (2004) 

In de Nota Ruimte wordt ruimte voor ontwikkeling als 

uitgangspunt centraal gesteld. Het kabinet gaat uit 

van een dynamisch, op ontwikkeling gericht ruimtelijk 

beleid en een heldere verdeling van verantwoordelijk-

heden tussen Rijk en decentrale overheden. De nota 

bevat de ruimtelijke bijdrage aan een sterke econo-

mie, een veilige en leefbare samenleving en een aan-

trekkelijk (platte)land.  

In de Nota wordt de nationale Ruimtelijk Hoofdstruc-

tuur (RHS) vastgelegd. Het gaat om elementen van 

economie, infrastructuur en verstedelijking en om 

elementen van water, natuur en landschap, die voor 

het functioneren van Nederland van grote betekenis 

zijn. Het grondgebied van de gemeente Reusel-De 

Mierden, en dus ook de kern Hulsel, maakt geen deel 

uit van de RHS. 

Aangaande steden, dorpen en bereikbaarheid staat 

borging van de basiskwaliteit centraal. Bundeling van 

verstedelijking en economische activiteiten alsmede 

borging van milieukwaliteit en externe veiligheid moe-

ten hieraan bijdragen.  
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Bundeling betekent in deze dat nieuwe bebouwing 

grotendeels geconcentreerd wordt gelokaliseerd, dat 

wil zeggen in of aansluitend aan bestaand bebouwd 

gebied of in nieuwe clusters van bebouwing daarbui-

ten. Milieu en externe veiligheid worden verbeterd 

door normen en randvoorwaarden, corresponderend 

met de tenminste gewenste basiskwaliteit, vast te leg-

gen en deze in een vroegtijdig stadium bij de (ruimte-

lijke) planvorming te betrekken. 

Belvedere (1999) 

De beleidsnota over de relatie cultuurhistorie en ruim-

telijke inrichting: Belvedere, beoogt de aanwezige cul-

tuurhistorische waarden sterker richtinggevend te la-

ten zijn bij de inrichting van Nederland. Cultuurhistorie 

moet een inspiratiebron zijn en kwaliteitsimpuls vor-

men voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.  

Een eerste vereiste daartoe is het voorkomen van de 

teloorgang van het bodemarchief(-archeologie) en het 

respecteren van historische gegevens bij behoud, 

ontwerp en herinrichting van bestaande en nieuwe 

gebieden. In Hulsel zijn relatief weinig cultuurhistori-

sche waarden gelegen. De kerk is een rijksmonument 

en in de kern bevinden zich enkele beeldbepalende 

panden. Tevens is in de kern een archeologisch mo-

nument aanwezig. De monumenten en beeldbepalen-

de panden zijn middels een aanduiding in de verbeel-

ding van het plan aangemerkt.  

Verdrag van Malta 

Het verdrag van Malta is een Europees Verdrag, 

waarin de ondertekende landen hebben afgesproken 

bij ruimtelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk rekening 

te houden met archeologie. Het uitgangspunt is ‘be-

houd in situ’, oftewel behoud in de bodem. 

Het beleidskader wordt thans gevormd door de op het 

Verdrag van Malta gestoelde nieuwe Wet op de ar-

cheologie monumentenzorg (Wamz), die per 1 sep-

tember 2007 definitief in werking is getreden, alsmede 

de Wet ruimtelijke ordening (Wro). De bedoeling is dat 

iedere gemeente op korte termijn zijn eigen archeolo-

giebeleid gaat formuleren. 
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Aangezien er nauwelijks nieuwe ontwikkelingen in het 

plangebied voorkomen, zijn de consequenties ten 

aanzien van verstoring van archeologische waarden 

nagenoeg nihil. 

Natura2000 (2006) 

De Europese Unie heeft een zeer gevarieerde en rijke 

natuur, die van biologische, esthetische, genetische 

en economische waarde is. Om deze natuur te be-

houden heeft de EU het initiatief genomen voor      

Natura2000. Dit is een samenhangend netwerk van 

beschermde natuurgebieden op het grondgebied van 

de lidstaten van de Europese Unie. Dit netwerk vormt 

de hoeksteen van het beleid van de EU voor behoud 

en herstel van biodiversiteit.  

Het netwerk omvat alle gebieden die zijn beschermd 

op grond van de Vogelrichtlijn (1979) en de Habita-

trichtlijn (1992). Deze richtlijnen zijn in Nederland ge-

ïmplementeerd in de Natuurbeschermingswet 1998.  

Ten noorden van Hulsel bevindt zich een Natura2000-

gebied. Het betreft onder andere de natuurgebieden 

Wellenseind, Mispeleindsche Heide en de Netersel-

sche Heide. Deze gebieden zijn aangeduid als ‘Habi-

tatrichtlijngebied’ en ‘beschermd natuurmonument’. 

De afstand van de kern Hulsel tot dit gebied is echter 

dermate dat dit niet verder in het bestemmingsplan 

wordt opgenomen. 

3.3  Provinciaal beleid 

Interimstructuurvisie Brabant in Ontwikkeling (2008) 

Op 27 juni 2008 hebben Provinciale Staten de Inte-

rimstructuurvisie vastgesteld. De basis voor de Inte-

rimstructuurvisie wordt gevormd door het Streekplan 

2002, waaruit het merendeel van het beleid in aange-

paste vorm is overgenomen.  

In de Interimstructuurvisie van de provincie zijn de 

ruimtelijke visie en het ruimtelijk beleid uiteengezet 

aan de hand van vijf leidende principes: 

- meer aandacht voor de onderste lagen; 

- zuinig ruimtegebruik; 

- concentratie van verstedelijking; 
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- zonering van het buitengebied; 

- grensoverschrijdend denken en handelen. 

Met name de eerste drie zijn relevant voor dit plan. 

Door de lagenbenadering wordt nadrukkelijk aandacht 

gevraagd voor de ‘plek’ waar iets gerealiseerd wordt. 

De van nature aanwezige voordelen, voortkomende 

uit de bodemgesteldheid en bereikbaarheid, moeten 

benut worden, respectievelijk als uitgangspunt gelden.  

Zuinig ruimtegebruik gaat uit van een beperking van 

de uitbreiding van het ruimtebeslag en heeft z’n in-

vloed op de bouwmogelijkheden in de hoogte of zelfs 

onder de grond.  

Concentratie van verstedelijking heeft voor de lande-

lijke regio’s als consequentie, dat slechts woningen 

gebouwd mogen worden voor de natuurlijke bevol-

kingsgroei en dat er slechts plaats is voor kleinscha-

lige en middelgrote bedrijven.  

Centraal staat het voorkomen van verdere aantasting 

van het buitengebied. Herstructurering en inbreiding 

gaan voor uitbreiding. Wanneer toch uitbreiding aan 

de orde is, dan moeten de ruimtelijke karakteristieken 

en kwaliteiten bepalend zijn voor de uiteindelijke vorm 

daarvan. 

In dit plan is de nodige aandacht besteed aan de ka-

rakteristiek van de ‘plek’, i.c. de kern Hulsel.  

Partiele herziening Streekplan (2004) 

Mede ten gevolge van het ‘Bestuursakkoord 2003-

2007’ is een partiële herziening van het Streekplan 

vastgesteld (d.d. 3 december 2004). Deze biedt de 

mogelijkheid om in de kleine kernen tenminste (in 

plaats van ten hoogste) zoveel woningen als nodig is 

voor de natuurlijke bevolkingsgroei te bouwen. Uit-

breiding wordt mogelijk wanneer inbreiding, herstruc-

turering en intensivering geen reële optie zijn. Extra 

woningen worden mogelijk ten behoeve van de huis-

vesting van bijzondere doelgroepen (starters, ouderen 

e.a.). Voor de kern komt dit weer op. 
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3.4  Regionaal beleid 

Paraplunota Ruimtelijke Ordening (2008) en  

Uitwerkingsplan/Regionaal Structuurplan Zuidoost-

Brabant (2005) 

Gedeputeerde Staten hebben op 1 juli 2008 de Para-

plunota Ruimtelijke Ordening vastgesteld. In de Pa-

raplunota staat de uitwerking van het provinciaal 

ruimtelijk beleid uit de Interimstructuurvisie.  

Voor een aantal deelgebieden van het voormalige 

streekplan zijn nadere uitwerkingen gemaakt. De 

gemeente Reusel-De Mierden behoort tot een deel-

gebied waarvoor dat geldt. In 2005 is het uitwer-

kingsplan Zuidoost-Brabant vastgesteld, deze is 

meegenomen in de Interimstructuurvisie c.q. Para-

plunota Ruimtelijke Ordening. 

Onderdeel van het uitwerkingsplan Zuidoost-Brabant 

zijn een duurzaam ruimtelijk structuurbeeld en pro-

gramma’s voor wonen en werken. Deze zullen op 

korte termijn met elkaar worden ‘geconfronteerd’. De-

ze confrontatie en de daaruit voortkomende afspra-

ken moeten uiteindelijk leiden tot het uitwerkingsplan. 

Het doel van het structuurbeeld is zicht te krijgen op 

de ruimtelijke kwaliteiten en karakteristieken van de 

kernen en de regio.  

Binnen het regionaal duurzaam ruimtelijk structuur-

beeld is de kern Hulsel aangeduid als bestaand ste-

delijk gebied met nadruk op beheer. Ten noorden van

de kern Hulsel is een gebied gelegen waarbinnen 

transformatie van gronden afweegbaar is.  

1
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Verstedelijking is in deze gebieden onder voorwaar-

den afweegbaar, op het moment dat alle inbreidings-

en herstructureringsmogelijkheden in een gemeente 

benut zijn. Het kenmerkende patroon van kernen en 

landschappen mag hierdoor niet worden aangetast.  

De kern wordt omgeven door landelijk gebied met de 

nadruk op landschapsbeheer. Binnen deze gebieden 

is het beleid gericht op het beheer en behoud van de 

bestaande landschappelijke verschijningsvorm.  

Hulsel grenst aan een beekdalsysteem met samen-

hangende kreekoverstromingsvlakte. Hier zijn de 

beek en het beekdal de structuurdragers van de land-

schapsstructuur.  

Reconstructieplan/Milieueffectrapportage  

Beerze-Reusel (2005) 

De hoofddoelen voor de reconstructie in Noord-

Brabant zijn: 

- het creëren van een goede omgevingskwaliteit; 

- het scheppen en benutten van kansen voor een 

duurzame sociaal-economische ontwikkeling, met 

name in de landbouwsector en de toeristisch-re-

creatieve sector.  

Uitgaande van deze hoofddoelen worden reconstruc-

tieplannen opgesteld. Centraal element daarbinnen is 

de integrale zonering in landbouwontwikkelings-, ver-

wevings- en extensiveringsgebieden.  

De gemeente Reusel-De Mierden valt binnen het Re-

constructieplan/Milieueffectrapportage Beerze-Reusel.  

1
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Hulsel wordt binnen het reconstructieplan omgeven 

door extensiveringsgebieden. Het primaat ligt in deze 

gebieden bij wonen. Binnen deze gebieden is uitbrei-

ding, hervestiging of nieuwvestiging van in ieder geval 

intensieve veehouderij onmogelijk of zal in het kader 

van de reconstructie onmogelijk worden gemaakt.  

Verbetering van de leefbaarheid van de kernen is een 

nadrukkelijk aandachtspunt. In de kleine kernen 

neemt de behoefte aan combinatie van wonen, zorg 

en dienstverlening toe. De overheden stimuleren het 

opzetten van multifunctionele voorzieningen en pro-

jecten.  

Samenwerking Kempengemeenten 

Sinds 2003 vindt samenwerking plaats op het gebied 

van diverse onderwerpen tussen de vijf gemeenten 

Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mier-

den.  

Eén van de gebieden waarop sinds 2004 wordt sa-

mengewerkt is volkshuisvesting en wonen. Doelstel-

lingen van dit samenwerkingsverband zijn: 

- door de samenwerking zullen woningzoekenden 

beter af zijn in de Kempische woningmarkt; 

- het gezamenlijk behartigen van de belangen van 

de Kempengemeenten bij de Provincie, het Sa-

menwerkingsverband Regio Eindhoven en de 

buurgemeenten; 

- het behartigen van belangen bij de daadwerkelijke 

aanbieders van woondiensten, die zelf veelal regi-

onaal werken, zoals woningcorporaties, zorginstel-

lingen en projectontwikkelaars; 

- het wegnemen van belemmeringen tussen de 

Kempengemeenten, die een adequate huisvesting 

van de burgers in de weg staan; 

- inspelen op de steeds gecompliceerder wordende 

subregionale woningmarkt, door:  

a. het zorgen voor voldoende bouwlocaties; 

b. het vergroten van de huursector, eventueel ook 

in duurder segment, voor starters en senioren; 

c. het stimuleren van eigenaar-bewoners tot het 

aanpassen dan wel aanpasbaar bouwen van 

hun woning; 

1
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d. het ontwikkelen van een visie inzake wonen, 

welzijn en zorg. 

Tevens wordt op het gebied van cultuurhistorie sa-

mengewerkt. Hier is de hoofddoelstelling het verder 

professionaliseren van de monumentenzorg in de 

Kempen, door afstemming van beleid en het opstellen 

van de beleidsnota Cultuurhistorie, samenwerking op 

functieniveau, instelling van een gemeenschappelijke 

monumentencommissie, informatie-uitwisseling en 

bevordering van een breed draagvlak bij burgers en 

politiek. 

Handboek Ruimtelijke plannen Kempengemeenten 

(2008) 

De gemeenten Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Eersel, 

Hilvarenbeek, Oirschot en Reusel-De Mierden hebben 

in april 2003 in een convenant vastgelegd te willen 

samenwerken op het gebied van vastgoedinformatie.  

Eén van de onderdelen waarop samenwerking tussen 

de betreffende gemeenten betrekking heeft is het ge-

zamenlijk opstellen van een handboek ruimtelijke 

plannen, versie 3.0, oktober 2008. 

In het handboek staat beschreven op welke wijze bij 

het maken van bestemmingsplannen wordt omgegaan 

met: 

- het benoemen en onderscheiden van bestemmin-

gen en aanduidingen; 

- de opzet van de bijbehorende regels; 

- de opzet van de bijbehorende verbeelding; 

- de opzet van de plantoelichting; 

- de toepassing van IMRO-coderingen; 

- de uitwisseling/aanlevering van bestemmingsplan-

nen in digitale vorm; 

- de juridische inhoud van bestemmingsplannen 

voor het stedelijk gebied.  

Het bestemmingsplan voor de kern Hulsel is conform 

het Handboek opgesteld. 

1
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4.1  Structuurvisie Plus Gemeente Reusel-  

De Mierden 

Het beleid voor de kernen komt niet zomaar uit de 

lucht vallen. De gemeente Reusel-De Mierden heeft al  

geruime tijd (mee)gewerkt aan visies daarover. In de-

ze visies is de beleidsruimte uitgezet, die de gemeen-

te claimt, binnen de door rijk en provincie geboden 

kaders. 

De Structuurvisie Plus bestaat uit een structuurbeeld 

en een programma.  

Voor de kleine kernen, waaronder Hulsel, dient in eer-

ste instantie woningbouwontwikkeling, in de vorm van 

verdichting, inbreiding en herstructurering, plaats te 

vinden binnen de bestaande grenzen van de bebouw-

de kom.  

Ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijventerreinen 

is in de kern niet gewenst. 

Hulsel is de kleinste kern van de gemeente Reusel-De 

Mierden en kent dan ook een relatief kleine woning-

vraag. Het programma voor de kern Hulsel is zeer be-

perkt. De kern kan hoofdzakelijk alleen bouwen voor 

de locale behoefte. Voor de periode tot 2020 gaat het 

om ongeveer 60 woningen.  
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Bij de realisatie van deze woningen ligt een bijzondere 

opgave in het bouwen van een relatief groot aantal 

starterswoningen. De afgelopen jaren zijn verschillen-

de locaties voor woningbouw benut. De restcapaciteit 

die dit oplevert betreft een 20-tal woningen.  

Door de intensivering van het ruimtegebruik de afge-

lopen jaren, zijn veel ‘open’ plekken volgebouwd, 

waarbij het groene, kleinschalige karakter van de kern 

onder druk is komen te staan. Er dient dus voorkomen 

te worden dat het karakter van de kern nog verder 

wordt aangetast. De minder toegankelijke en beleef-

bare open plekken in de kern komen in aanmerking 

voor woningbouw.  

Het gaat dan bijvoorbeeld om de twee binnenterreinen 

achter de Willibrordlaan bij de basisschool en de be-

graafplaats. Er wordt uitgegaan van een capaciteit 

van ca. 15 woningen, bij een dichtheid van 20 wonin-

gen per hectare. 

Gezien de ligging van Hulsel in het agrarische land-

schap is enkel uitbreiding ten oosten van het sport-

park denkbaar. Deze locatie biedt ruimte voor ca. 70 

woningen en kan dan ook ruim in de overige woning-

vraag van 25 woningen voldoen. 
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Dit uitbreidingsplan zal apart worden opgesteld en is 

niet opgenomen in dit bestemmingsplan, met voorna-

melijk een beheerskarakter. 

4.2  Woonvisie 2005-2015 

De gemeente heeft in deze nota haar visie op het 

wonen in de kernen Reusel, Hooge Mierde, Lage 

Mierde en Hulsel voor de periode 2005-2015 

verwoord. Het centrale uitgangspunt van de 

Woonvisie is het ‘zorgdragen voor de eigen 

woningbehoefte’. 

De hoofddoelen van het meerjaren woonbeleid zijn: 

- Het realiseren van het bouwprogramma; 

- Het bouwen voor de eigen behoefte; 

- Het voorzien in de huisvestingsbehoefte van 

starters; 

- Het voorzien in de huisvestingsbehoefte van de 

aandachtsgroep van beleid; 

- Het voorzien in de huisvestingsbehoefte van 

senioren; 

- Vanuit het wonen de integratie van wonen-welzijn-

zorg stimuleren. 

In de periode 2005-2015 dienen voor de gemeente 

Reusel-De Mierden 900 nieuwe woningen gebouwd te 

worden, waarvan ca. 840 nieuwe ruimte vragen. Voor 

500 woningen is ruimte gevonden in de restcapaciteit 

en inbreidingslocaties. Voor het overige aantal zijn 

uitbreidingslocaties nodig, welke in de Structuurvisie 

Plus worden aangegeven.  

Voor het kwalitatieve woningbouwprogramma zijn 

twee scenario’s gemaakt, een ‘wind-in-de-rug-

scenario’ (scenario A) en een ‘tegenwind-scenario’ 

(scenario B). Voor de kortere termijn wordt gezien de 

huidige economische situatie ingezet op scenario B, 

wat relatief veel huurwoningen en goedkopere koop-

woningen inhoudt.  

Voor de kern Hulsel wordt geen onderscheid gemaakt 

tussen gestapelde en grondgebonden levensloopbe-

stendige woningen. hier hangt de verschijningsvorm 

geheel af van de ligging en zal vaak grondgebonden 

zijn. Verder is in Hulsel gekozen voor alleen levens-
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loopbestendige woningen in de huursector en alleen 

gezinswoningen in de koopsector. Het totale aantal te 

bouwen woningen in de kern is zo beperkt, dat een 

zeer gedifferentieerd programma niet adequaat is. 

Streefbouwprogramma 2005-2015 volgens 2 scenario’s:

4.3  Beleidsplan Horeca-, Sport- en Recreatie 

(2001) 

Het doel van het integraal beleid is ‘het verbeteren 

van de kwaliteit van het woon- en leefklimaat in relatie 

tot horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen en geor-

ganiseerde evenementen binnen de gemeente Reu-

sel-De Mierden’. 

In het beleidsplan zijn regels opgesteld met betrekking 

tot geluid, verlichting, openbare orde en veiligheid en 

algemene aspecten. De horecavoorzieningen binnen 

de gemeente Reusel-De Mierden liggen hoofdzakelijk 

in het centrum van Reusel. In de kern Hulsel betreft 

het een enkele horecavoorziening, die zich dan ook 

voornamelijk op de locale bevolking richt.  

4.4  Welstandsnota (vastgesteld d.d. 7 juni 2004)  

De gemeente Reusel-De Mierden wil haar fraaie 

leefomgeving behouden en versterken. De aandacht 

is bij het welstandsbeleid primair gericht op gebieden, 

structuren en onderwerpen die bepalend zijn voor de 

kwaliteit van de karakteristiek van de gemeente Reu-

sel-De Mierden als geheel.  

Het welstandsbeleid van de gemeente Reusel-De 

Mierden kent drie welstandsniveaus. Elk gebied heeft 

een eigen welstandniveau toebedeeld gekregen, te 

weten niveau 1 tot en met 3. Hierdoor wordt aan de 

globale waarde een ambitieniveau toegekend. Dit be-

paald de aard en intensiteit waarmee bouwplannen 

aan de diverse criteria worden getoetst. Niveau 1 is 

het zwaarste niveau. 
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4.5  Monumenten en beeldbepalende panden 

Binnen de kern Hulsel is een Rijksmonument gelegen, 

het betreft de kerk aan de Willibrordlaan. Verder is 

aan de Kerkweg een archeologisch monument gele-

gen. De gemeente Reusel-De Mierden heeft tevens 

een lijst met monumentale bomen vastgesteld. In Hul-

sel komen echter geen monumentale bomen voor. 

Beeldbepalende panden in de kern zijn gelegen aan 

de Kerkweg 2, Willibrordlaan 23 (voormalige pastorie) 

en de Willibrordlaan 27.  

4.6  Mantelzorg 

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de 

maatschappelijke vraag naar woonvormen waarbij 

medische of sociale zorg wordt verschaft aan afhan-

kelijke familieleden of kennissen. En dan voornamelijk  

de zorg die volwassen kinderen aan hun ouders willen 

geven. Naarmate de vergrijzing toeneemt zal er een 

toenemende behoefte zijn aan thuis- en mantelzorg. 

Door huisvesting ten behoeve van mantelzorg te facili-

teren kunnen tal van wederzijdse voordelen worden 

geboden zoals de mogelijkheid langer zelfstandig te 

blijven wonen, het voorkomen van vereenzaming en 

isolement, hulp in de huishouding van werkende ou-

ders enzovoorts. Het komt dus tegemoet aan een so-

ciale woonwens. Mantelzorg wordt omschreven als 

het bieden van zorg aan eenieder die hulpbehoevend 

is op het fysieke, psychische en/of sociale vlak. 

De gemeente Reusel-De Mierden heeft het beleid met 

betrekking tot mantelzorg vastgelegd in het bestem-

mingsplan ‘Mantelzorg’, vastgesteld d.d. 19 juli 2004, 

goedgekeurd d.d. 7 oktober 2004.  
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Dit bestemmingsplan is van toepassing op de gehele 

gemeente en de regelgeving uit dit plan is dan ook in 

dit bestemmingsplan opgenomen. 

4.7  Sociaal-Economisch Actieplan 2004-2008

De hoofddoelstelling van het plan is het definiëren van 

concrete actiepunten ter bevordering van de sociaal 

economische perspectieven in de gemeente Reusel-

De Mierden. Verder dient het plan de locale samen-

werking tussen bedrijfsleven en de gemeente en de 

bedrijven onderling te bevorderen. En dient het de 

burgerij en het bedrijfsleven bij het locale economisch 

beleidsvormingsproces actief te betrekken.  

Ten aanzien van de drie kleine kernen, waaronder 

Hulsel, wil de gemeente iedere kern de ruimte geven 

die haar toekomt zonder dat aan kwaliteit wordt inge-

boet. De woningbouw in de kernen moet de eigen be-

volkingsgroei op kunnen vangen, waarbij zuinig ruim-

tegebruik voorgaat op uitbreiding.  

4.8  Handhaving 

Handhavingsprogramma 2005-2008 

Handhaving is erop gericht dat de geldende regels 

worden nageleefd. Een handhavingsprogramma is 

nodig omdat alles handhaven, mede door schaarse 

capaciteit in combinatie met de grootte van de hand-

havingstaakstelling, niet mogelijk is.  

Vandaar dat in Reusel-De Mierden is overgegaan tot 

programmatisch handhaven. Dit houdt een structurele 

en integrale aanpak van de handhaving in, waarbij 

prioriteiten zijn gesteld en handhavingsactiviteiten op 

elkaar zijn afgestemd. Daarnaast wordt ten aanzien 

van handhaving aan het thema gevaar en veiligheid 

gemeentebreed veel waarde gehecht.  

De gemeente wil door middel van een helder en dui-

delijk geformuleerd beleid handhaven. Hierbij staan 

rechtvaardigheid, transparantheid en consequent op-

treden voorop om onder andere de veiligheid en leef-

baarheid te vergroten.  
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Prioriteiten voor deze periode liggen bij het bestrijden 

van brandonveiligheid, het waarborgen van voldoende 

toezicht op risicovolle bedrijven, het voorkomen van 

illegaal storten en aanbieden van afval, het intensive-

ren van handhaving van het bestemmingsplan buiten-

gebied, het bestrijden van illegale bouw- en sloopacti-

viteiten, het aanpakken van illegale bewoning en de 

professionalisering van handhaving. 

Handhaving is van cruciaal belang om de in het plan 

opgenomen ruimtelijke kwaliteiten ook op langere 

termijn daadwerkelijk te kunnen vasthouden. Daar-

naast is de handhaving van belang uit het oogpunt 

van rechtszekerheid: alle bewoners en gebruikers 

dienen door de gemeente op een zelfde wijze daad-

werkelijk aan het plan te worden gehouden.  

Beleidsuitgangspunten uitvoering handhaving 

In deze nota is een breed gedragen beleidskader uit-

eengezet waartoe sinds 30 januari 2006 is overge-

gaan. Daartoe zijn in deze nota meerdere uitgangs-

punten, randvoorwaarden en intenties geformuleerd, 

conform welke het handhavingsbeleid in de gemeente 

uitvoering heeft. 

In het nieuwe bestemmingsplan voor de kern Hulsel 

zijn deze opvattingen als beleid opgenomen. Hiermee 

wordt derhalve een kader geboden waarmee de ge-

meente tevens de handhaving vervolgens adequaat 

kan uitvoeren.  
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5.1  Water 

Per 1 november 2003 is het verplicht om in een be-

stemmingsplan een waterparagraaf op te nemen. De-

ze paragraaf kan als zodanig worden beschouwd. De 

hiervoor opgestelde wijziging van het Besluit op de 

ruimtelijke ordening (artikel 7 Bro) is op die datum in 

werking getreden.  

In de plantoelichting dient een beschrijving te worden 

opgenomen van de wijze waarop rekening is gehou-

den met de gevolgen van het plan voor de waterhuis-

houding (= Watertoets).  

Voorliggend bestemmingsplan is conserverend van 

aard en maakt in zeer beperkte mate ontwikkelingen 

mogelijk. Binnen het plangebied is beperkt oppervlak-

tewater aanwezig in de vorm van twee watergangen. 

Parallel aan de Reuselsedijk bevindt zich een legger-

waterloop van het waterschap (RS69). Tussen de Wil-

librordlaan 28 en 30 bevindt zich eveneens een leg-

gerwaterloop van het waterschap (RS68).  
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Bij de ontwikkeling van initiatieven dienen het ge-

meentelijk waterplan (Waterplan Reusel-De Mierden) 

en het beleid van Waterschap De Dommel (beleidsno-

ta stedelijk water ‘Samen werken aan stedelijk water’ 

en het waterbeheerplan ‘Door water gedreven’) als 

uitgangspunt. Ook dient voldaan te worden aan de 

Keur.  

Waterplan Reusel-De Mierden 

Het waterplan heeft als doel te komen tot een integra-

le benadering van het watersysteem en de waterketen 

binnen de gemeente Reusel-De Mierden. Hierbij is 

niet alleen een beleidsmatig kader voor de toekomst 

geschetst, maar zijn juist ook concrete plannen en 

maatregelen geformuleerd.  

Beleid en maatregelen zijn zo gedragen door alle be-

trokken partijen, met de gemeente en Waterschap De 

Dommel voorop. Het accent van het waterplan ligt op 

het bebouwd gebied. Voor het bebouwd gebied zijn 

de volgende aandachtspunten opgenomen: 

- scheiden van schoon en vuil (regen)water aan de 

bron; 

- vasthouden van neerslag: aanvulling van grondwa-

ter door middel van infiltratie (en daardoor beper-

ken van oppervlaktewaterafvoer); 

- vertragen van de afvoer (bergen) van oppervlak-

tewater; 

- ruimte voor veerkracht van de beken; 

- bescherming tegen overstroming / hoog water; 

- samenstelling grondwater (gezond, stankvrij en 

geschikt als gietwater); 

- peilverloop grondwater; 

- drinkwater nieuwbouw: waterbesparende voorzie-

ningen, gebruik maken van neerslag en benutten 

van mogelijkheden voor hergebruik van grijs af-

valwater; 

- drinkwaterbesparing: stimuleren van gebruik van 

neerslag, stimuleren van waterbesparende voor-

zieningen; 

- situering van (in- en) uitbreidingslocaties: aanpas-

sen aan natuurlijke basis van watersystemen; 

- invloed van bestrijdingsmiddelen en gladheidsbe-

strijding op grond- en oppervlaktewater. 
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Het beleid uit het Waterplan dient als uitgangspunt bij 

de ontwikkeling van initiatieven in de kern Hulsel.

Keur oppervlaktewateren 

Het waterschap is verantwoordelijk voor de water-

huishoudkundige verzorging (waterkwaliteit en kwanti-

teit) binnen het plangebied. Voor waterhuishoudkun-

dige ingrepen is de ‘Keur Oppervlaktewateren Water-

schap De Dommel’ van toepassing.  

De Keur is een waterschapsverordening die gebods- 

en verbodsbepalingen bevat met betrekking tot ingre-

pen die consequenties hebben voor de waterhuishou-

ding en het waterbeheer. Zo is het onder andere ver-

boden om handelingen te verrichten waardoor het on-

derhoud, aanvoer, afvoer en/of berging van water kan 

worden belemmerd zonder een ontheffing van het 

Waterschap De Dommel.  

Daarnaast is het plaatsen van bouwwerken en bomen 

binnen 5 meter en het plaatsen van overige obstakel 

binnen 4 meter uit de insteek van watergangen, welke 

in het beheer en onderhoud zijn van het Waterschap 

De Dommel, alleen toegestaan met een ontheffing 

van het waterschap.  

Binnen 25 meter vanaf de insteek van watergangen 

met de functie waternatuur mogen er geen bouw- en 

graafwerkzaamheden worden verricht. 

Hydrologische gevoelige delen van het beheersgebied 

zijn op bij keur behorende keurkaarten aangewezen 

als keurbeschermingsgebieden en attentiegebieden. 

Het gaat daarbij niet alleen om de negatieve invloed 

die deze handelingen kunnen hebben op de grondwa-

terstand in de beschermde gebieden, maar ook om de 

cumulatieve effecten van lozingen en onttrekkingen 

op het watersysteem en de beschermde gebieden.  

Op grond van artikel 24 van de Wet op de waterhuis-

houding mag ook dit aspect reden zijn om gevallen 

aan te wijzen waarvoor een vergunningplicht geldt. 
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Het beekdal van de Raamsloop, dat ten zuidwesten 

van de kern Hulsel is gelegen, is aangeduid als keur-

beschermingsgebied. Binnen de keurbeschermings- 

en attentiegebieden geldt dat voor iedere lozing, ont-

trekking, aan- of afvoer van water een vergunning 

noodzakelijk is. Hierbij kan onder andere worden ge-

dacht aan onderbemalingen, drainages die lozen op 

oppervlaktewateren, beregeningsinstallaties, enzo-

voorts. Indien een drainagesysteem is gelegen in 

keurbeschermingsgebied en de situering van de lo-

zing buiten het keurbeschermingsgebied plaatsvindt, 

wordt de lozing van dit drainagewater aangemerkt als 

lozing binnen het keurbeschermingsgebied. Bij overi-

ge lozingen en onttrekkingen kan onder andere wor-

den gedacht aan onderbemalingen, drainages die lo-

zen op oppervlaktewateren, beregeningsinstallaties, 

enzovoorts. Enkel weidepompjes voor de drenking 

van vee zijn uitgezonderd.  
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Het gaat dan om kleine mechanische pompjes die wa-

ter onttrekken aan het oppervlaktewater die door het 

dier zelf worden bediend of aangedreven, niet om an-

dersoortige pompen of voorzieningen. 

Een klein deel in het zuiden van het plangebied be-

vindt zich binnen een keurbeschermingsgebied. 

Hydrologisch neutraal ontwikkelen 

Waterschap De Dommel heeft, samen met water-

schap Aa en Maas, een traject doorlopen om duide-

lijkheid te krijgen over het begrip ‘hydrologisch neu-

traal bouwen’. Dit heeft geleid tot de notitie 'Ontwikke-

len met duurzaam wateroogmerk'. Deze notitie geeft 

een inhoudelijke uitwerking en onderbouwing van de 

beleidsterm ‘hydrologisch neutraal bouwen’. Boven-

dien geeft de notitie (nieuwe) uitgangspunten en rand-

voorwaarden van beide waterschappen bij hydrolo-

gisch neutraal bouwen. Deze worden toegepast in het 

proces van de watertoets. 

Hydrologisch neutraal bouwen wil zeggen dat de hy-

drologische situatie minimaal gelijk moet blijven aan 

de oorspronkelijke situatie. Hierbij mag de oorspron-

kelijke afvoer uit het gebied niet overschreden worden 

en de GHG (gemiddeld hoogste grondwaterstand) niet 

worden verlaagd. Waar mogelijk wordt geanticipeerd 

op de GHG die in het kader van GGOR wordt vastge-

steld.  

Het waterschap gaat uit van hydrologisch neutraal 

ontwikkelen, omdat ook andere ontwikkelingen dan 

bouwprojecten dienen te worden getoetst. In principe 

heeft elke ruimtelijke ontwikkeling invloed op de hy-

drologie. De beleidsterm ‘hydrologisch neutraal’ heeft 

dan ook vooral betrekking op het zo veel mogelijk 

(binnen de ontwikkeling) neutraliseren van de nega-

tieve hydrologische gevolgen van toekomstige ruimte-

lijke ontwikkelingen. 
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Waterhuishoudkundige situatie 

De waterhuishouding in Reusel-De Mierden kenmerkt 

zich door aanzienlijke beïnvloeding van zowel het 

grondwatersysteem als het oppervlaktewatersysteem 

(waterafvoer) buiten de gemeentegrenzen (beneden-

strooms). 

Reusel-De Mierden omvat grote gebieden waar neer-

slag van nature grotendeels in de bodem infiltreert. 

Daarnaast liggen in de gemeente de brongebieden 

van de Reusel, de Raamsloop en de Nete (Vaartloop). 

Grond- en oppervlaktewater stromen vervolgens 

hoofdzakelijk in noordelijke richting.  

De karakteristieken van het watersysteem in de ge-

meente Reusel-De Mierden hangen sterk samen met 

de historie van de landschapsstructuur en het gebruik 

van water en omgeving door de eeuwen heen. 

Grondwater

Binnen het grondwatersysteem van Reusel-De Mier-

den is sprake van diep en ondiep grondwater. Het 

diepe grondwater kent een meer regionale oorsprong 

en het ondiepe grondwater wordt vooral gevoed door 

lokale neerslag. Neerslag op hogere gronden infil-

treert in de bodem en komt elders als kwel naar bo-

ven. Via het oppervlaktewatersysteem wordt overtollig 

regenwater afgevoerd.  

Oppervlaktewatersysteem 

Het oppervlaktewatersysteem van Reusel-De Mierden 

bestaat uit het bekenstelsel van de Raamsloop en 

Reusel en het gegraven ontwateringstelsel (sloten en 

greppels) met bijbehorende kunstwerken. Daarnaast 

omvat het oppervlaktewatersysteem diverse vennen 

en plassen. 

Riolering 

Voor Reusel-De Mierden is een ‘Gemeentelijk Riole-

ringsplan’ (GRP) vastgesteld voor de periode 2006 

t/m 2010. Het GRP geeft invulling aan de Wet Milieu-

beheer waarmee de gemeente voldoet aan de ver-

plichting zoals beschreven in de artikelen 4.22 en 4.23 

in de Wet Milieubeheer. 
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In het GRP zijn de volgende doelstellingen geformu-

leerd: 

- Inzameling van het binnen het gemeentelijk gebied 

geproduceerd afvalwater; 

- Inzameling van het hemelwater dat niet mag of kan 

worden gebruikt voor de locale waterhuishouding; 

- Transport van het ingezamelde water naar een ge-

schikt lozingspunt; 

- Voorkomen van ongewenste emissies naar opper-

vlaktewater, bodem en grondwater; 

- Voorkomen van overlast voor de leefomgeving; 

- Doelmatig beheer en een goed gebruik van de rio-

lering. 

Binnen de gemeente Reusel-De Mierden is hoofdza-

kelijk sprake van een gemengd rioleringssysteem. De 

recente uitbreidingsgebieden zijn van een gescheiden 

rioolstelsel voorzien. De nieuwe uitbreidingsgebieden 

en woningen zullen tevens worden voorzien van een 

gescheiden stelstel en worden aangesloten op het 

huidige systeem. Afvalwater wordt afgevoerd naar de 

rioolwaterzuivering. 

5.2  Natuur 

Het plangebied is niet gelegen in een stiltegebied of 

de ecologische hoofdstructuur.  

Uit een quick scan (bron natuurloket) blijkt dat in en in 

de omgeving van het plangebied zowel algemeen 

voorkomende als beschermde soorten kunnen voor-

komen. Naar alle waarschijnlijkheid bevinden de be-

schermde soorten zich in het buitengebied. Bouwont-

wikkelingen zijn hier niet aan de orde. 

Bij de ontwikkelingen van nieuwe plannen leidt de 

aanwezigheid van beschermde soorten naar alle 

waarschijnlijkheid niet tot handelingen waardoor de 

verbodsbepalingen van de artikelen 8 t/m 14 van de 

Flora- en faunawet geschonden worden. 

Wel blijft de algemene zorgplicht gelden die in de Ff-

wet centraal staat (artikel 2). Bovendien moeten de 

handelingen in logisch verband staan met het plan en 

geen doel op zich vormen. 
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5.3  Archeologie en cultuurhistorie 

Archeologie 

De eerste vondsten van menselijke activiteiten nabij 

Hulsel dateren uit de Oude- en Midden Steentijd 

(2250-5200 voor Chr.). Het betrof een kampement ten 

zuiden van de kern en De Hoef langs Busschoor. Het 

dorp wordt voor de eerste keer beschreven in 710. 

De gronden rondom de kern hebben een hoge tot 

middelhoge archeologische verwachtingswaarde. Het 

terrein aan de kerkweg is een archeologisch monu-

ment, hier heeft vroeger de kerk met kerkhof gestaan. 

Verder is de kern zelf niet gekarteerd.  

Het oude kerkhof binnen de kern heeft een zeer hoge 

archeologische waarde en is beschermd ex artikel 6 

van de Monumentenwet 1988.  

Cultuurhistorie 

Het kerkdorp Hulsel bestaat van oudsher uit het be-

bouwingslint aan het Vooreind en de Willibrordlaan. 

Het dorp Hulsel is bekend uit het jaar 710 onder de 

naam Hulislaum. Het plaatsje was een geschenk van 

Bertilindis aan Willibrordus, de abt van het Benedictij-

ner klooster van Echternach. De kerk van Hulsel werd 

al in 1107 gesticht en is gewijd aan H. Clemens. 
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Hulsel vormt samen met Duizel (Duisel), Eersel, 

Knegsel, Netersel, Reusel, Steensel en Wintelre 

(Wèntersel) de acht zaligheden. De benaming ‘zalig-

heden’ is ontleend aan het ‘sel’ waarop de naam van 

deze acht dorpen eindigt (‘selligheden’). 

Hulsel vormt sinds de 18
e
 eeuw een bestuurlijke een-

heid met Hooge en Lage Mierde. In de loop der tijd is 

de kern in noordelijke richting gegroeid. 

Binnen de kern is een rijksmonument gelegen, de 

kerk. Daarnaast zijn er nog diverse panden beeldbe-

palend aan het oude bebouwingslint.  

5.4  Bedrijfshinder 

Binnen het plangebied mogen in principe maximaal 

categorie 2 bedrijven voorkomen, conform de VNG 

publicatie: Bedrijven en Milieuzonering. In deze publi-

catie wordt voor deze bedrijven een indicatieve af-

stand aanbevolen tot de woonomgeving van 10 tot 30 

meter.  

In de huidige situatie zijn tevens enkele categorie 3-

bedrijven binnen het plangebied gelegen. De bepalin-

gen in de verleende milieuvergunningen bedingen vol-

doende bescherming tegen toename van hinder. 
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In het bestemmingsplan kom Hulsel zijn de volgende 

bedrijven aanwezig, onderscheidende naar de aard 

van hun milieucategorie (VNG-publicatie): 

- categorie 3: 

 Willibrordlaan 36, houtwarenindustrie; 

 Willibrordlaan 48
a
, timmerbedrijf; 

- categorie 2: 

 Willibrordlaan 48, autoreparatiebedrijf; 

- categorie 1: 

 Willibrordlaan 56, hovenier. 

Voor het overige, deze zijn respectievelijk bestemd als 

horeca, nutsvoorzieningen en maatschappelijke doel-

einden, met:  

- categorie 2:  

eetcafé/zalencentrum, veldsportcomplex met ver-

lichting, school voor basisonderwijs, kerkgebouw; 

- categorie 1: 

 begraafplaats. 

Milieubescherming, veiligheid en overige zones 

Het plangebied is niet gelegen in een milieubescher-

mingsgebied, grondwaterbeschermingsgebied, stilte-

gebied of ecologische hoofdstructuur. 

Buiten gangbare afstanden met betrekking tot leidin-

gen en nutsvoorzieningen dient in bestemmingsplan-

nen nog rekening te worden gehouden met in acht te 

nemen afstanden tot kerkhoven, rioolwaterzuive-

ringsinstallaties en bepalingen met betrekking tot het 

luchtvaartverkeer.  

In Hulsel is een begraafplaats aan de Huisacker, ach-

ter de kerk, gelegen. De VNG-publicatie: Bedrijven en 

Milieuzonering (uitgave april 2007) beveelt voor be-

graafplaatsen in relatie tot een rustige woonwijk een 

afstand aan van 10 m vanuit het oogpunt van geluid-

hinder. De VNG aanbeveling van 10 m wordt hier re-

eel geacht en gemakkelijk gehaald.  

Geurcontouren 

Binnen het plangebied liggen geen agrarische 

bedrijven met een geurcontour. De agrarische 

geurcontour van enkele bedrijven buiten de kern ligt 

over het plangebied van dit bestemmingsplan.  
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In de geurverordening van de gemeente Reusel - De 

Mierden, vastgesteld 27 mei 2008, is voor de woon-

kern Hulsel een individuele norm vastgelegd van  

2 ouE/m
3
.  

De gemeente Reusel - De Mierden heeft in de, bij de 

geurverordening horende, geurgebiedsvisie verschil-

lende uitgangspunten geformuleerd. Zo mag de 

maximale geurbelasting (achtergrond) op de woon-

kernen 10 ouE/m
3 

bedragen en moet er ruimte blijven 

voor bouwplannen rond de kernen. Verder is in de 

geurverordening vastgelegd dat veehouderijen op 

woningen in de bebouwde kom van Hulsel een voor-

grondbelasting van 2 ouE/m
3 

mogen produceren.  

Door het hanteren van een individuele norm van 2 

ouE/m
3
, zowel in de huidige situatie en in de toekomst, 

wordt voldaan aan de streefwaarde van 10 ouE/m
3
. 

Hiermee is sprake van minimaal een redelijk goed 

woon- en leefklimaat (hinderpercentage 12%). 
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5.5  Geluid 

Bij de vergunningverlening in het kader van de Wet 

geluidhinder wordt steeds meer aandacht besteed 

aan geluidsaspecten van de inrichtingen.  

Bij het opstellen of herzien van een bestemmingsplan 

worden de regels van de Wet geluidhinder toegepast. 

Deze wet betreft geluid dat veroorzaakt wordt door 

wegen, spoorwegen en gezoneerde industrieterrei-

nen.  

In de wet is aangegeven welke geluidsnormen er gel-

den voor o.a. de bouw van nieuwe woningen en het 

wijzigen van (spoor)wegen binnen de invloedssfeer 

van geluidsbronnen.  

In de wet is aangegeven welke geluidsnormen er gel-

den in nieuwe situaties, nog geheel open situaties. 

Voor nieuwe woningen ligt de voorkeursgrenswaarde 

op 48 dB en de maximale ontheffingswaarde op 63 

dB. Met name de verkeersintensiteit is hierin maatge-

vend.  

De wegcategorisering in het verkeersveiligheidsplan 

laat zien dat de wegen binnen het plangebied als 30 

km/h wegen gecategoriseerd zijn. Deze wegen heb-

ben geen zone ingevolge de Wet geluidhinder. Daar-

naast worden in het bestemmingsplan geen ontwikke-

lingen meegenomen. Nader akoestisch onderzoek is 

derhalve niet noodzakelijk. 

5.6  Luchtkwaliteit 

Met ingang van 15 november 2007 is de nieuwe Wet 

luchtkwaliteit in werking getreden. De Wet luchtkwali-

teit vervangt het Besluit luchtkwaliteit 2005.  

De kern van de ‘Wet luchtkwaliteit’ bestaat uit de (Eu-

ropese) luchtkwaliteitseisen. Verder bevat zij basis-

verplichtingen op grond van de richtlijnen, namelijk: 

plannen, maatregelen, het beoordelen van luchtkwali-

teit, verslaglegging en rapportage. De wet voorziet in 

het zogenaamde Nationaal Samenwerkingsprogram-

ma Luchtkwaliteit (NSL). Daarbinnen werken het rijk, 

de provincies en gemeenten samen om de Europese 

eisen voor luchtkwaliteit te realiseren.  
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Het NSL kan pas in werking treden als de EU deroga-

tie (verlenging van de termijn om luchtkwaliteitseisen 

te realiseren) heeft verleend.  

Luchtkwaliteitseisen vormen onder de nieuwe ‘Wet 

luchtkwaliteit’ geen belemmering voor ruimtelijke ont-

wikkeling als: 

- er geen sprake is van een feitelijke of dreigende 

overschrijding van een grenswaarde;  

- een project, al dan niet per saldo, niet tot een ver-

slechtering van de luchtkwaliteit leidt; 

- een project ‘niet in betekenende mate’ bijdraagt 

aan de luchtverontreiniging; 

- een project is opgenomen in een regionaal pro-

gramma van maatregelen of in het NSL, dat in 

werking treedt nadat de EU derogatie heeft ver-

leend.  

De luchtkwaliteit wordt bepaald door een drietal facto-

ren: 

- de heersende achtergrondconcentratie; 

- de bijdrage ten gevolge van verkeer en vervoer; 

- de bijdrage door inrichtingen. 

In voorliggend bestemmingsplan is de bestaande si-

tuatie vastgelegd. Er zijn slechts enkele bouwontwik-

kelingen mogelijk gemaakt. Aangezien de luchtkwali-

teit niet verandert vormt dit aspect geen belemmering 

voor de beheersituatie. 

5.7  Bodemkwaliteit 

De bodem in de kern Hulsel bestaat voornamelijk uit 

akkergrond. Voor woningbouw zijn deze gronden ge-

schikt. Echter voor het bepalen van de geschiktheid 

van de bodem bij directe woningbouwontwikkeling 

dient voorafgaand een verkennend bodemonderzoek 

uit te wijzen of de bodem niet verontreinigd is en ge-

schikt is voor woningbouw. Bij nieuwe (bouw)ontwik-

kelingen/initiatieven dient dit onderzoek vooraf (moge-

lijk gemaakt door wijzigingsbevoegdheid met opschor-

tende voorwaarden) uitgevoerd te worden.  
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5.8  Externe veiligheid 

Ruimtelijke consequenties als gevolg van risico of ge-

vaar zijn in of direct om de kern Hulsel niet aanwezig. 

Routes met frequent transport van gevaarlijke stoffen, 

leidingen voor transport van gevaarlijke stoffen en/of 

LPG-tankstations ontbreken.  

5.9  Technische infrastructuur 

Eventuele aanwezige nutsvoorzieningen en leidingen 

leggen beperkingen op aan het functioneren van be-

staand bebouwd gebied en nieuwe ontwikkelingen als 

gevolg van het directe ruimtebeslag en in acht te ne-

men toetsings- en veiligheidsafstanden (het indirecte 

ruimtebeslag). Ter verkrijging van de benodigde in-

formatie zijn de diverse nutsbedrijven aangeschreven. 

Binnen het plangebied Hulsel zijn geen leidingen ge-

legen die middels het bestemmingsplan planologische 

bescherming behoeven.
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6.1  Wonen 

Het plangebied omvat voornamelijk bestaand woon-

gebied. Daarnaast heeft de gemeente Reusel-De 

Mierden in de kern een aantal inbreidingslocaties aan-

gewezen. De uitbreidingslocaties zoals aangewezen 

in de Structuurvisie Plus worden in het nieuwe be-

stemmingsplan niet opgenomen. De bijdrage aan de 

kwantitatieve doelstellingen van het woonbeleid, richt 

zich dan ook op het mogelijk maken van woning-

bouwontwikkeling binnen de bebouwde kom.  

Het bestemmingsplan kan op gebied van kwaliteit 

slechts een beperkte bijdrage leveren aan het woon-

beleid. Voor bestaande en nieuwe woonbestemmin-

gen is flexibiliteit ingebouwd wat betreft bijvoorbeeld 

de diepte van bouwvlakken, om zonder bestem-

mingsplanwijzigingen aan- en uitbouwen te kunnen 

realiseren. De gemeente treedt hiermee stimulerend 

op bij de totstandkoming van levensloopbestendige 

woningen. 
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6.2  Bijgebouwregelingen 

Op vrijwel alle woonpercelen in de kern zijn aanbou-

wen, uitbouwen of bijgebouwen gesitueerd. Het 

‘Handboek Kempengemeenten’ biedt een regeling 

voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebou-

wen. Daarnaast heeft de gemeente een regeling met 

betrekking tot het bouwen van bijgebouwen, die is op-

genomen in de ‘Notitie beleidsregels inzake toepas-

sen vrijstellingsbevoegdheid ex artikel 19 lid 3 van de 

Wet op de Ruimtelijke Ordening’ (tegenwoordig artikel 

3.23 Wet ruimtelijke ordening. In het bestemmings-

plan is aangesloten bij deze regelingen. 

Voor de situering van bijgebouwen wordt uitgegaan 

van de voorgevellijn. De voorgevellijn is de lijn waarin 

de voorgevel van het hoofdgebouw is gelegen, als-

mede het verlengde daarvan. Als afstand van bijge-

bouwen tot de voorgevellijn wordt een afstand van 3 

meter aangehouden. 

Voor de situering van bijgebouwen bij hoekpercelen 

geldt dat de zijgevellijn van het betreffende perceel 

overgaat in de voorgevellijn van het naastgelegen 

perceel. In dergelijke situaties is het niet gewenst dat 

tevens een afstand van 3 meter van deze lijn moet 

worden aangehouden, omdat in dat geval het bouwen 

van bijgebouwen op het perceel te beperkt wordt. 

Voor vrijstaande hoofdgebouwen geldt dat, indien 

sprake is van diepe percelen (vanaf bijvoorbeeld 30 

meter) één van de zijstroken vrij van aan- en uitbou-

wen en bijgebouwen dient te blijven tot de lijn even-

wijdig aan en op een afstand van 25 meter achter de 

voorgevelrooilijn. Dit om het open karakter te waar-

borgen (bijvoorbeeld aan de randen van de kern).  

Voor wat betreft de afmetingen van bijgebouwen geldt 

dat de goothoogte van bijgebouwen niet meer mag 

bedragen dan 3 meter. De nok(hoogte) van bijgebou-

wen mag niet meer bedragen dan 5,5 meter (inclusief 

ontheffing).  
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De maximale oppervlakte van bijgebouwen wordt af 

hankelijk gesteld van de oppervlakte van het bouw-

perceel. De gezamenlijke oppervlakte van aan- en 

uitbouwen en bijgebouwen, voor zover gesitueerd bui-

ten het bouwvlak, mag: 

- bij een maximaal perceelsoppervlakte tot 300 m
2
  

60 m
2
 bedragen; 

- bij een perceelsoppervlakte van 300 m
2
 tot 500 m

2

70 m
2
 bedragen; 

- bij een perceelsoppervlakte van 500 m
2
 tot 750 m

2

80 m
2
 bedragen; 

- bij een perceelsoppervlakte van 750 m
2
 tot 1.000 

m
2
 90 m

2
 bedragen; 

- bij een perceelsoppervlakte vanaf 1.000 m
2
 100 m

2

bedragen; 

- bij een perceelsoppervlakte vanaf 1.000 m
2
, mid-

dels ontheffing, 200 m
2
 bedragen. 

Ook kan eventueel een maximale maat per bijgebouw 

worden opgenomen. In de ruimte waarin bijgebouwen 

gesitueerd mogen worden mag niet meer dan 50% 

worden bebouwd. Dakvormen die niet passen in de 

stedenbouwkundige structuur dienen te worden voor-

komen. In het bestemmingsplan is hiertoe een rege-

ling met betrekking tot dakhellingen opgenomen.  

De beleidsregels, geformuleerd in artikel 19 lid 3, zijn 

integraal overgenomen in de bestemmingsplannen.  

In de verbeelding van het plan is op perceelsniveau 

aangegeven waar bijgebouwen gerealiseerd mogen 

worden. 

6.3  Vergunningsvrije bouwwerken 

Voor de duidelijkheid is het bestemmingsplan afge-

stemd op de regeling voor vergunningsvrije bouwwer-

ken en de plaats waar deze zijn toegelaten conform 

de gewijzigde Woningwet. Ten aanzien van het ge-

bruik blijft ten alle tijden het bestemmingsplan rich-

tinggevend. Voor de plaatsbepaling is, de in het be-

stemmingsplan gehanteerde terminologie, in overeen-

stemming met die in de Woningwet gebracht, zoals 

voor de voorgevelrooilijn, de omvang en plaats van 

zij- en achtererf en de te hanteren welstandstoets 

achteraf. 
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6.4  Mantelzorg 

Uitgangspunt voor het gebruiken van bijgebouwen ten 

behoeve van mantelzorg is dat bijgebouwen niet ge-

bruikt mogen worden als zelfstandige woning en als 

afhankelijke woonruimte. Burgemeester en wethou-

ders kunnen echter ontheffing van dit uitgangspunt 

verlenen en toestaan dat een bijgebouw wordt ge-

bruikt als afhankelijke woonruimte mits: 

- een dergelijke bewoning noodzakelijk is uit het 

oogpunt van mantelzorg; 

- er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van 

de in geding zijnde belangen, waaronder die van 

omwonenden en (agrarische) bedrijven;

- de afhankelijke woonruimte binnen de vigerende 

regeling inzake bijgebouwen wordt ingepast met 

een maximale oppervlakte van 75 m
2
;

- het bijgebouw is gelegen op maximale afstand van 

15 meter van het hoofdgebouw.

Bij kleine percelen, met een maximaal perceelsopper-

vlakte tot 300 m
2
,  wordt het maximaal van 60 m

2
 aan 

bijgebouwen voor mantelzorg aangehouden. Dit is 

overeenkomstig de maximale oppervlakte aan bijge-

bouwen.  

6.5  Detailhandel- en horecavoorzieningen 

Aangezien zich in de kern Hulsel slechts een enkele 

horecagelegenheid en geen detailhandelvoorzienin-

gen bevinden, wordt voor Hulsel uitgegaan van hand-

having van de huidige horecavoorziening.  

6.6  Maatschappelijke voorzieningen 

In Hulsel zijn slechts enkele maatschappelijke voor-

zieningen gevestigd, een basisschool en een kerk met 

begraafplaats. Uitgangspunt voor het bestemmings-

plan is dat enkel de bestaande voorzieningen positief 

bestemd dienen te worden.  

6.7  Bedrijvigheid 

In de kern Hulsel zijn enkele bedrijven in de woonge-

bieden gelegen. Er zijn geen bedrijventerreinen aan-

wezig. Daarnaast vinden nog kleinschalige, aan de 

woonfunctie ondergeschikte bedrijfsactiviteiten plaats.  

1

� 9�1������





47

Ook aan huis verbonden beroepen zoals huisarts, 

kapper, architect komen voor. De aan huis verbonden 

beroepen/bedrijven leveren een positieve bijdrage aan 

de leefbaarheid van de kern. Dit geldt in ieder geval 

wanneer zij de woonkwaliteit niet aantasten.  

De gemeente streeft in het belang van het behoud 

van de leefbaarheid van de kern naar de menging van 

wonen en werken voor wat betreft kleinschalige mili

euvriendelijke bedrijvigheid aan huis, en aan huis ge-

bonden beroepen in deze kern.  

Dit resulteert in een positieve bestemming van de be-

staande bedrijven in de woonomgeving van Hulsel. 

Deze bedrijven krijgen uitbreidingsmogelijkheden tot 

maximaal 10% van de bestaande omvang, mits dit 

planologisch aanvaardbaar is. 

Gekoppeld aan de woonfunctie zijn beroepsmatige en 

bedrijfsactiviteiten zoals ambachtelijke bedrijven, die 

geen afbreuk doen aan de woonfunctie, goed moge-

lijk. Afhankelijk van de grootte van de percelen wordt 

een variatie in de toegestane omvang voorgestaan. 

Wonen dient altijd duidelijk de hoofdfunctie te blijven.  

6.8  Verkeer en parkeren 

De gemeente Reusel-De Mierden heeft gekozen voor 

een duurzaam veilige inrichting van het wegennet. In 

het rapport ‘Inrichting 30- en 60-km gebieden’ wordt 

stilgestaan bij de achtergronden van duurzaam veilig 

en wordt een beeld gegeven van de wijze waarop de 

verkeersaders die in het beheer zijn bij de gemeente 

Reusel-De Mierden een duurzaam veilige inrichting 

kunnen dan wel moeten krijgen. Een duurzaam veilig 

wegennet bestaat uit juist vormgegeven verkeers-

aders en verblijfsgebieden. Alle wegen in de kern zijn 

gelegen binnen een 30-km gebied.  

De gemeente Reusel-De Mierden heeft geen specifiek 

parkeerbeleid. Binnen het bestemmingsplan is uitge-

gaan van een parkeernorm van 1,7. 

1

� ������������"����





48

Uitgangspunt voor het bestemmingsplan is dat de 

verkeersbestemming ruim opgezet wordt om op die 

manier de herinrichting van wegen ook in de toekomst 

mogelijk te maken. Verder hebben alleen de structure-

le groenplekken binnen de verkeersstructuur een spe-

cifieke groenbestemming gekregen, het overige groen 

valt binnen de bestemming verkeer.  

6.9  Groen 

De meer grootschalige groenelementen zijn voorzien 

van een groenbestemming. Voorbeelden hiervan zijn 

het speelgroen aan de Eversacker-Koolhof en de 

groenstrook met een skatevoorziening aan de 

Huisacker. Het meer ondergeschikte groen, langs in-

frastructuur is geregeld binnen een bestemming voor 

verkeersdoeleinden. 

6.10  Archeologie en cultuurhistorie 

In Hulsel zijn een Rijksmonument en drie beeldbepa-

lende panden aanwezig. Verder is in de kern een ar-

cheologisch monument gelegen. Het archeologisch 

monument en het Rijksmonument worden beschermd 

via de Monumentenwet.  

In het bestemmingsplan zijn de monumenten (panden 

en archeologisch) en beeldbepalende panden middels 

de aanduiding ‘karakteristiek’ opgenomen in de ver-

beelding van het plan en middels een dubbelbestem-

ming beschermd. 

6.11  Welstand 

Het nieuwe bestemmingsplan regelt de functie en het 

gebruik van gronden en de maatvoering van de be-

bouwing in Hulsel. Het vormt de basis voor de ste-

denbouwkundige opzet van de kern. De welstandsno-

ta waarborgt de architectonische verschijning. Nieuwe 

bouwplannen in de kern dienen zowel aan het be-

stemmingsplan als aan de welstandsnota getoetst te 

worden.  

1
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6.12   Handhaving 

De eerste vraag die opkomt bij het actualiseren van 

een bestemmingsplan is de aanvaardbaarheid van 

tussentijdse ontwikkelingen in relatie tot het op de 

toekomst gerichte beleid. Veelal is de huidige situatie 

gelegaliseerd op een enkele vaak moedwillig aange-

brachte aanpassing na. Bouwwerken en gebruiksvor-

men die niet in overeenstemming met het plan zijn, 

zijn conform de regels uitgesloten van legalisering.  

De huidige situatie is met door middel van veldwerk 

en met behulp van luchtfoto’s in beeld gebracht. Op 

de huidige kaarten van het kadaster staat tegenwoor-

dig nog maar een deel van de bebouwing op een per-

ceel. Op de Grootschalige Basis Kaart (GBK) is voor-

namelijk informatie te vinden over wat ‘op straat’ wordt 

aangetroffen. Beide kaarten vormen desondanks een 

goede basis om het bestemmingsplan op te tekenen. 

Verder worden in het nieuwe bestemmingsplan be 

bouwings- en gebruiksregels opgenomen. In de be-

bouwingsregels worden maten opgenomen die van 

toepassing zijn op gebouwen en bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde.  

1
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Te realiseren gebouwen en andere bouwwerken moe-

ten voldoen aan deze maatvoering, zo niet, dan kan 

het college van Burgemeester en Wethouders geen 

bouwvergunning verlenen.  

Gebruiksregels zijn opgenomen om gewenste ontwik-

kelingen mogelijk te maken en ongewenste ontwikke-

lingen uit te sluiten. Toetsing aan de gebruiksregels is 

aan de orde bij functiewisseling of nieuwe vestiging. 

Het gemeentebestuur neemt de verantwoordelijkheid 

om toe te zien op de naleving van de regels die zijn 

opgenomen in het bestemmingsplan.  

6.13   Bouwverordening 

Artikel 9 Woningwet bepaalt dat voorzover de voor-

schriften van de bouwverordening niet overeenstem-

men met de regels van het bestemmingsplan de voor-

schriften van de bouwverordening buiten toepassing 

blijven. De gemeente Reusel-De Mierden geeft er 

voorkeur aan een aantal bepalingen van de ‘Bouw-

verordening’ toch van toepassing te verklaren. De 

volgende bepaling wordt opgenomen: 

‘De voorschriften van de Bouwverordening ten aan-

zien van onderwerpen van stedenbouwkundige aard 

blijven overeenkomstig het gestelde artikel 9 lid 2 van 

de Woningwet buiten toepassing behoudens ten aan-

zien van de volgende onderwerpen: 

- de richtlijnen voor het verlenen van ontheffing van 

de stedenbouwkundige bepalingen; 

- de bereikbaarheid van gebouwen voor wegver-

keer;

- de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandi-

capten;

- het bouwen bij hoogspanningsleidingen en onder-

grondse hoofdtransportleidingen;

- de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkhe-

den, en

- de ruimte tussen bouwwerken.’

Deze bepaling is in overeenstemming met het Hand-

boek Kempengemeenten. 
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7.1  Specifieke aandachtsvelden

De gemeente Reusel-De Mierden streeft voor de kern 

Hulsel naar het behoud van de leefbaarheid, het bou-

wen voor de eigen bevolking en het bewaren van de 

identiteit van de kern. 

Her-/verbouw of bouw van woningen wordt bevorderd, 

zodanig dat daarbij beter aangesloten wordt op de 

woonwensen van ouderen (levensloopbestendige wo-

ningen). 

Bij nieuwbouw of verbouw wordt door de gemeente 

tevens gestreefd naar het realiseren van woningen 

volgens de principes van duurzaam en energiebewust 

bouwen. 

Aangaande de woonomgeving wordt daarnaast ge-

streefd naar de realisering van een integraal toegan-

kelijke en sociaal veilige woonomgeving. De woon-

omgeving moet voor iedereen op elk moment toegan-

kelijk zijn. Dit vraagt voor de woningen tenminste om 

een menging van straat- en tuingericht wonen, waarbij 

blinde gevels voorkomen worden. Voor de woonom-

geving zijn verder van belang: 

- specifieke toegankelijkheidsmaatregelen ter plekke 

van voorzieningen; 

- een overzichtelijk stratenpatroon; 

- een overzichtelijke groenstructuur; 

- voldoende en functionerende verlichting. 

7.2  Voorzieningen:  

  veranderende draagvlakken en behoeften 

De tijd staat niet stil. Dit blijkt enerzijds uit wijziging 

van de bevolkingsamenstelling, bestedingspatronen 

en deelname percentages met betrekking tot het ge-

bruik van voorzieningen (onderwijs en cultureel-maat-

schappelijk). Anderzijds verschuiven de minimum 

voorwaarden voor exploitatie of rentabiliteit van voor-

zieningen. Binnen dit spanningsveld is de eerste prio-

riteit: handhaving van het bestaande door een posi-

tieve bestemming. 
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De horecavoorziening is ondergebracht onder de be-

stemming ‘horeca’. De maatschappelijke voorzienin-

gen (school, kerk, begraafplaats) zijn, gelet op hun 

veelal specifieke huisvesting expliciet bestemd tot 

‘maatschappelijk’. Daarmee wordt voorkomen, dat de 

bebouwing van deze voorzieningen in de toekomst 

voor niet op de aard en omvang van de kern Hulsel 

afgestemde commerciële voorzieningen kan worden 

gebruikt. De diverse voorzieningen zijn veelal van 

enige uitbreidingsruimte voorzien. 

Naast gebouwde voorzieningen beschikt Hulsel over 

een aantal sport- en groen/speelvoorzieningen in de 

open lucht. Conform het huidige gebruik zijn deze be-

stemd tot sportdoeleinden respectievelijk groen-

voorziening. Gebruiksgroen voor spel, sport en ont-

moeten is ruim voldoende voorhanden. Het opwaar-

deren daartoe van groen- en groen vallend onder ver-

keersbestemmingen behoort daarom altijd tot de mo-

gelijkheden binnen dit plan. 

7.3  Beperkte bedrijvigheid 

De bestaande bedrijven in de kom Hulsel worden, 

waar mogelijk en passend binnen het provinciaal en 

gemeentelijk planologisch beleid, positief bestemd en 

op hun huidige omvang vastgelegd.  

Bij bedrijfsbeëindiging kan in de bestaande bedrijfs-

gebouwen een nieuw bedrijf gevestigd worden, onder 

de voorwaarde dat milieubeheer (uitwisseling tot mili-

eucategorie 2 mogelijk) en een toename van de par-

keerdruk binnen de woonomgeving kunnen worden 

voorkomen. Nieuwvestiging van categorie 3-bedrijven 

wordt niet toegestaan, ook niet via ontheffing. Gelet 

op het karakter van Hulsel, bepaald door woningen en 

enkele voorzieningen, is nieuwvestiging van deze ca-

tegorie bedrijven door de te verwachten bezwaren van 

milieutechnische aard ongewenst.  
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Gelet op de beperkte schaal van het merendeel van 

de bedrijven en de aard van de omgeving, behoort 

wijziging tot woondoeleinden, na beëindiging van de 

bedrijfsactiviteiten, tot de mogelijkheden. Voorwaarde 

daarbij is dat de te realiseren woningen direct vanaf 

de bestaande weg zijn te ontsluiten (geen woningen 

op achterterreinen). 

Onttrekking van panden aan de woonfunctie, ten be-

hoeve van uitsluitend beroepsuitoefening (kantoor of 

praktijkvestiging) wordt niet toegestaan. In de vorm 

van aan huis gebonden beroep, consumentverzor-

gende beroepen en ambachtelijke bedrijvigheid zijn 

deze activiteiten wel toegestaan, mits de woonfunctie 

daarbij in overwegende mate gehandhaafd blijft.

Alleen ter plaatse van de Willibrordlaan 36 en 48
a
 mo-

gen categorie 3-bedrijven gevestigd worden. Middels 

een aanduiding is geregeld dat het huidige gebruik ter 

plaatse is toegestaan.  

7.4  Karakteristieke gebieden en bebouwing  

extra beschermd

Ten behoeve van het behoud van de als monument 

en karakteristiek aangeduide bebouwing, is in het be-

stemmingsplan een differentiatievlak ‘cultuurhistorie’ 

opgenomen. Binnen dit differentiatievlak gelden extra 

regels, gericht op het intact houden van het beeld van 

de desbetreffende panden. Nieuwbouw/verbouw dient 

ondersteunend te zijn aan de cultuurhistorische waar-

de en ruimtelijk structurele samenhang van de desbe-

treffende bebouwing/het desbetreffende bebouwings-

complex.  

Onderdeel van de regeling is ook een aanlegvergun-

ningenstelsel voor het wijzigen van de beplantings- en 

verhardingssituatie rond de gebouwen, alsmede het 

aanbrengen van veranderingen in de bodem en wa-

terhuishouding. 
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7.5  Ontwikkelingen 

Ten tijde van de planvoorbereiding is sprake van een 

beperkt aantal mogelijke initiatieven voor woning-

bouw.  

Woningbouw aan Willibrordlaan  

Eén van deze woningbouwinitiatieven zal gerealiseerd 

worden op het perceel aan de Willibrordlaan tussen 8 

en 12. De voorgestane ontwikkeling betreft de realisa-

tie van vijf grondgebonden woningen ter plaatse. In de 

huidige situatie vormt het plangebied een ‘gat’ in het 

bebouwingslint. Het plan voorziet in een logische af-

ronding van het lint en in het behoud van een zichtlijn 

naar het open buitengebied. 

Van de vijf grondgebonden woningen worden drie 

woningen vrijstaand en twee woningen halfvrijstaand 

uitgevoerd. Hiermee wordt aangesloten bij de overige 

lintbebouwing aan de Willibrordlaan. De woningen zijn 

georiënteerd op de Willibrordlaan en hebben een licht 

verspringende voorgevelrooilijn. Ook de overige wo-

ningen in het bebouwingslint hebben een licht ver-

springende voorgevelrooilijn. Het voorgestane initiatief 

sluit hiermee aan bij de bebouwing in het lint. 

De verschillende garages liggen veelal verder achter 

de voorgevelrooilijn dan gebruikelijk is. Op deze ma-

nier wordt de openheid extra benadrukt. 
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Door deze situering zijn de garages visueel onderge-

schikt aan het hoofdgebouw. De woningen zijn voor-

zien van een grote voortuin, zodat het groene karakter 

van de straat behouden blijft.  

In het ontwerp is één zichtlijn naar het buitengebied 

opgenomen van tien meter breed. Deze zichtlijn dient 

dan vrij van bebouwing en (hoge) beplanting te blij-

ven, waardoor de relatie met het buitengebied behou-

den blijft. In deze zichtlijn mogen geen aan- en uit-

bouwen en bijgebouwen worden gesitueerd. In het 

ontwerp is rekening gehouden met deze zichtlijn door 

de situering van de garages.  

De woningen bestaan uit één à twee bouwlagen met 

een kap. Verder hebben de woningen de beschikking 

over een garage en een opstelplaats bij de woning. 

Voor het woningbouwinitiatief aan de Willibrordlaan is 

vrijstelling, ex artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke 

Ordening, verleend. Het bouwplan zal derhalve posi-

tief bestemd worden in dit bestemmingsplan. 

Overige projecten 

De overige projecten zijn echter nog niet zo ver ge-

vorderd dat deze kunnen worden meegenomen in dit 

bestemmingsplan. Deze projecten zullen via afzonder-

lijke procedures uitgevoerd/ontwikkeld moeten wor-

den. 

7.6  Uitvoering 

Om tot actualisering te kunnen komen zijn opnieuw de 

belangen van zakelijk rechthebbenden en nutsbedrij-

ven geïnventariseerd. Hieruit is gebleken dat binnen 

het plangebied geen belangen zijn gelegen. 

7.7  Handhaving 

De eerste vraag die opkomt bij het actualiseren van 

een bestemmingsplan is de aanvaardbaarheid van 

tussentijdse ontwikkelingen in relatie tot het op de 

toekomst gerichte beleid. Veelal is de huidige situatie 

gelegaliseerd op een enkele vaak moedwillig aange-

brachte aanpassing na. Bouwwerken en gebruiksvor-

men die niet in overeenstemming met het plan zijn, 

zijn conform de regels uitgesloten van legalisering.  
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De huidige situatie is met door middel van veldwerk 

en met behulp van luchtfoto’s in beeld gebracht. Op 

de huidige kaarten van het kadaster staat tegenwoor-

dig nog maar een deel van de bebouwing op een per-

ceel. Op de Grootschalige Basis Kaart (GBK) is voor-

namelijk informatie te vinden over wat ‘op straat’ wordt 

aangetroffen. Beide kaarten vormen desondanks een 

goede basis waarop het bestemmingsplan is gete-

kend.  

De luchtfoto’s van d.d. april 2002 vormen dan ook het 

ijkpunt voor de bestaande situatie op het moment van 

de eerste ter inzage legging. Middels beleid wordt dit 

in aanvulling op het bestemmingsplan vastgesteld.  
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8.1  Inleiding 

Het onderhavige bestemmingsplan heeft tot doel een 

juridisch-planologische regeling te scheppen voor het 

bouwen en het gebruik van gronden en gebouwen 

binnen de kern Hulsel. 

Bij het opstellen van het onderhavige bestemmings-

plan is aansluiting gezocht bij de in de Wet ruimtelijke 

ordening en het Besluit ruimtelijke ordening geformu-

leerde uitgangspunten. Voorts is aangesloten bij het 

Handboek ruimtelijke plannen van de Kempenge-

meenten (versie 3.0, oktober 2008) en de VROM-

notitie Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 

2008 (versie 10 april 2008). Gestreefd is hierbij naar 

uniformering en standaardisering van bestemmingen 

en regels.  

De Wet ruimtelijke ordening biedt mogelijkheden voor 

het opstellen van verschillende bestemmingsplanvor-

men, van zeer gedetailleerd tot uitsluitend een be-

schrijving in hoofdlijnen. Het onderhavige bestem-

mingsplan beschrijft meer dan alleen de hoofdlijnen 

van het beleid, doch treedt niet al te zeer in details. 

Uitgangspunt van het bestemmingsplan is het bieden 

van een flexibele, juridische regeling, zonder dat hier-

door de rechtszekerheid van de burger wordt ge-

schaad. Door gebruikmaking van een grote mate van 

flexibiliteit en globaliteit kan adequaat worden inge-

speeld op de nieuwe ontwikkelingen. 

Voor het plangebied is de planopzet hoofdzakelijk ge-

richt op beheer en instandhouding van de bestaande 

situatie. Behoud van de bestaande functies is het pri-

maire doel van de planopzet. Eén en ander komt tot 

uitdrukking in de regels en blijkt ook uit de verbeelding 

van het plan. Daarnaast biedt het bestemmingsplan 

de mogelijkheid in te spelen op gewenste nieuwe 

ontwikkelingen. 

Voor de opzet en inhoud van de regels is aansluiting 

gezocht bij de regels van het komplan van de kern 

Reusel, van overige, recente bestemmingsplannen 

van de gemeente Reusel-De Mierden en de komplan-

nen van de omliggende gemeenten, die vallen onder 

de Kempengemeenten.  
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8.2  Algemene toelichting verbeelding van het 

plan  

In de verbeelding van het plan zijn aangegeven: 

- de grens van het plangebied; 

- de bestemmingen van de in het plangebied gele-

gen gronden; 

- dubbelbestemmingen; 

- bouwvlakken en de (bouw)aanduiding ‘bijgebou-

wen’; 

- overige aanduidingen waarnaar in de regels wordt 

verwezen. 

De gronden gelegen binnen de grens van het plange-

bied zijn geregeld binnen dit bestemmingsplan. 

De kleur in de verbeelding van het plan geeft aan om 

welke bestemming het gaat. Logisch dus dat de kleur 

meteen duidelijk maakt welk artikel uit de regels ge-

raadpleegd moet worden.  

Dubbelbestemmingen betreffen met name een be-

heersregeling, dan wel aanvullend beleid op de onder-

liggende bestemming. In de regel gaat het hier om 

van toepassing zijnde zoneringen of sectoraal beleid. 

Het bouwvlak en de aanduiding ‘bijgebouwen’ geven 

de begrenzing weer waarbinnen gebouwen opgericht 

mogen worden. In het bouwvlak moet het hoofdge-

bouw gesitueerd  worden. Ter plaatse van de aandui-

ding ‘bijgebouwen’ mogen ondergeschikte gebouwen 

en bijgebouwen opgericht worden. 

De overige aanduidingen geven een specifieke situa-

tie weer, waarvoor in de regels een aparte regeling is 

opgenomen. 

8.3  Algemene toelichting regels 

Algemeen 

De regels zijn als volgt opgebouwd: 

- inleidende regels; 

- bestemmingsregels; 

- algemene regels; 

- overgangs- en slotregels. 
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Allereerst zijn de inleidende regels opgenomen: de 

begripsbepalingen en de regels omtrent de wijze van 

meten. 

Vervolgens zijn artikelen van de afzonderlijke be-

stemmingen en dubbelbestemmingen opgenomen. 

Deze bevatten de specifieke regels voor de betreffen-

de bestemming. 

Daarna volgen de algemene regels. Dit zijn een aantal 

regels van een algemeen en administratief karakter, 

welke onontbeerlijk zijn voor een bestemmingsplan. 

Het betreft hier de anti-dubbeltelregel, algemene re-

gels met betrekking tot bouwen, gebruik, ontheffing, 

wijziging, procedure en overige regels. 

Tot slot de regels met betrekking tot overgangsrecht 

en de slotregel. 

Opbouw bestemmingsregels 

Bij de aanwijzing van de afzonderlijke bestemmingen 

is steeds dezelfde structuur gekozen, en wel de vol-

gende: 

- bestemmingsomschrijving, om het toegelaten ge-

bruik te verduidelijken; 

- regels voor het bouwen, onderscheiden naar 

bouwvlak, aanduiding ‘bijgebouwen’ en overige 

zaken; 

- nadere eisen; 

- specifieke gebruiksregels, onderscheiden naar ge-

bruik van de grond en gebruik van de opstallen; 

- ontheffing van de gebruiksregels, voor zover aan 

de orde; 

- aanlegvergunning, voor zover aan de orde; 

- wijzigingsbevoegdheden, voor zover aan de orde; 

- specifieke procedureregels, onderscheiden naar 

procedureregeling nadere eisen, ontheffingsbe-

voegdheid, aanlegvergunning en sloopvergunning 

en naar procedureregeling wijzigingsbevoegdheid. 
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8.4  Toelichting bestemmingen 

Hierna wordt inhoudelijk ingegaan op de afzonderlijke 

bestemmingen binnen het onderhavige bestemmings-

plan. 

Agrarisch (A) 

De gronden binnen deze bestemming zijn bestemd 

voor agrarisch gebruik, behoud, herstel en/of ontwik-

keling van cultuurhistorische en visueelruimtelijke

landschapswaarden, groenvoorzieningen en exten-

sieve dagrecreatie. Op de gronden binnen deze be-

stemming morgen uitsluitend bouwwerken, geen ge-

bouwen zijnde worden gebouwd.  

Binnen deze bestemming is een wijzigingsbevoegd-

heid opgenomen. Er dient in overleg met de provinci-

aal archeoloog nader archeologisch onderzoek uit-

gevoerd te worden en eventuele archeologische waar-

den dienen voldoende te zijn veiliggesteld. 

Bedrijf (B)  

Deze bestemming betreft de min of meer verspreid in 

de kom Hulsel liggende bedrijven. Deze bedrijven zijn 

positief bestemd en hebben enige uitbreidingmoge-

lijkheden. In de verbeelding van het plan kan een na-

dere aanduiding zijn aangegeven waarmee ter plaatse 

een bedrijfswoning is toegestaan. 

Binnen deze bestemming zijn uitsluitend bedrijven in 

de milieucategorie 1 en 2 toegestaan. In de verbeel-

ding van het plan zijn bouwvlakken aangegeven, 

waarbinnen de hoofdgebouwen moeten worden gere-

aliseerd. In de regels zijn nadere bebouwingsregels 

gegeven. 

Bedrijf - Hovenier (B-HV) 

Binnen deze bestemming is het voeren van een ho-

veniersbedrijf mogelijk. Het beheerskarakter staat 

hierbij voorop. Nieuwe ontwikkelingen zijn in de kom 

van Hulsel niet gewenst. In de verbeelding van het 

plan zijn bouwvlakken aangegeven, waarbinnen de 

gebouwen moeten worden gerealiseerd. In de regels 

zijn nadere bebouwingsregels gegeven. 
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Groen (G) 

Binnen deze bestemming is onder andere ruimte voor 

groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, voorzienin-

gen voor verkeer en verblijf en water. Op of in deze 

gronden mogen uitsluitend gebouwen ten algemene 

nutte worden gebouwd. In de regels zijn wel bebou-

wingsregels gegeven voor bouwwerken, geen gebou-

wen zijnde. 

Horeca (H) 

De tot ‘Horeca’ bestemde gronden zijn onder andere 

bedoeld voor horeca in de categorie A, B en C. Op de 

verdieping is ter plaatse van de betreffende aandui-

ding wonen toegestaan. Voorts zijn bestaande be-

drijfswoningen toegestaan. In de verbeelding van het 

plan zijn bouwvlakken aangegeven, waarbinnen de 

gebouwen moeten worden gerealiseerd. 

Maatschappelijk (M) 

De tot ‘Maatschappelijk’ bestemde gronden zijn onder 

andere bedoeld voor maatschappelijke en culturele 

voorzieningen. De begraafplaats heeft een afzonder-

lijke bestemming gekregen, ‘Maatschappelijk-

Begraafplaats’ (M-BP). 

1
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In de verbeelding van het plan zijn bouwvlakken aan-

gegeven, waarbinnen de gebouwen moeten worden 

gerealiseerd. In de regels zijn nadere bebouwingsre-

gels gegeven. 

Bedrijf - Nutsvoorziening (B-NV) 

De tot ‘Bedrijf - Nutsvoorziening’ bestemde gronden 

zijn onder andere bedoeld voor gebouwen ten behoe-

ve van het openbaar nut. In de verbeelding van het 

plan zijn bouwvlakken aangegeven, waarbinnen de 

gebouwen moeten worden gerealiseerd. Deze bouw-

vlakken mogen volledig worden bebouwd. In de regels

zijn nadere bebouwingsregels gegeven. 

Sport (S) 

De gronden binnen deze bestemming zijn bestemd 

voor sportvoorzieningen en aan sportvoorzieningen 

ondergeschikte horeca. In de verbeelding van het plan 

zijn bouwvlakken aangegeven, waarbinnen de hoofd-

gebouwen moeten worden gerealiseerd. In de regels 

zijn nadere bebouwingsregels gegeven. 

Tuin (T) 

De tot ‘Tuin’ bestemde gronden zijn bedoeld voor 

woondoeleinden. Het betreft (delen van) percelen be-

horende bij een woning, maar waarop bebouwing niet 

gewenst is. Op de gronden binnen deze bestemming 

mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijn-

de worden gebouwd. Ook vergunningsvrij bouwen is 

hier uitgesloten. 

Verkeer (V) 

Binnen deze bestemming is ruimte voor voorzieningen 

voor verkeer en verblijf, parkeervoorzieningen, groen-

voorzieningen, speelvoorzieningen, waterhuishoud-

kundige voorzieningen en nutsvoorzieningen. 

Binnen deze bestemming mogen alleen kleine ge-

bouwtjes ten behoeve van nutsvoorzieningen en 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden ge-

bouwd. In de regels zijn tevens bebouwingsregels ge-

geven voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

1
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Water  

Op de gronden binnen deze bestemming zijn onder 

meer waterhuishoudkundige voorzieningen en water 

lopen en waterpartijen toegestaan. Binnen deze be-

stemming mag niet worden gebouwd.

Wonen (W) 

De tot ‘Wonen’ bestemde gronden zijn onder andere 

bedoeld voor woondoeleinden in de vorm van open, 

halfopen, gesloten, gestapelde, patio en vrije bebou-

wing. Onder voorwaarden zijn aan huis verbonden be-

roepen in de woning rechtstreeks toegestaan. In de 

verbeelding van het plan zijn bouwvlakken aangege-

ven, waarbinnen de hoofdgebouwen moeten worden 

gerealiseerd. In de regels zijn nadere bebouwingsre-

gels gegeven. Eventueel afwijkende goot- en nok-

hoogtes zijn in de verbeelding van het plan aangege-

ven.  

Binnen de bestemming is een ontheffing voor een 

aan- of uitbouw ten behoeve van mindervalide perso-

nen en/of senioren opgenomen. 

Tevens is er binnen de bestemming een ontheffing 

voor woningsplitsing van Rijksmonumenten, beeldbe-

palende panden en woonboerderijen opgenomen. 

Hierbij dienen de cultuurhistorische en/of architectoni-

sche waarden van het gebouw behouden te blijven. 

1
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9.1  Economische uitvoerbaarheid 

Het bestemmingsplan is een beheersplan. Het betreft 

de actualisatie van verouderde bestemmingsplannen. 

In de meeste gevallen wordt de huidige situatie weer-

gegeven. Dit heeft geen financiële consequenties. 

De financiële haalbaarheid van de beoogde ontwikke-

ling, zoals genoemd in paragraaf 7.5, is aangetoond in 

de afzonderlijke ruimtelijke onderbouwing van deze 

ontwikkeling.  

Mogelijk zullen zich in de planperiode binnen het 

plangebied nieuwe ontwikkelingen voordoen. Het be-

treft in de regel gebieden die een herontwikkeling 

doormaken. Het tijdstip waarop is thans nog ontbe-

kend. Hiervoor geldt dat in de regel separate (plano-

logische) procedures gevolgd worden. Hierbij zal de 

financiële haalbaarheid afzonderlijk worden aange-

toond.  

9.2   Exploitatieplan 

Het exploitatieplan biedt de grondslag voor het pu-

bliekrechtelijk kostenverhaal. In artikel 6.12, eerste en 

tweede lid, Wro is bepaald in welke situatie een ex-

ploitatieplan gemaakt moet worden. In artikel 6.2.1 

Bro worden de bouwplannen aangewezen waarvoor 

de gemeenteraad een exploitatieplan moet vaststel-

len. Een exploitatieplan wordt gelijktijdig vastgesteld 

met het ruimtelijk plan of besluit waarop het betrek-

king heeft.  

Dat kan een bestemmingsplan, een wijzigingsplan, 

een projectbesluit en een buitentoepassingverklaring 

van een beheersverordening zijn.  
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De regeling van afdeling 6.4 Wro heeft mede betrek-

king op de bouwmogelijkheden, die in vorige bestem-

mingsplannen nog niet benut waren. Wanneer voor 

bestaande, nog onbenutte bouwmogelijkheden nog 

sprake is van de noodzaak van locatie-eisen of kos-

tenverhaal, kan dat in het nieuwe bestemmingsplan 

ook worden meegenomen.  

In het bestemmingsplan ‘Kom Hulsel’ is geen sprake 

van nieuwe of onbenutte bouwmogelijkheden waar-

voor de noodzaak van het stellen van locatie-eisen of 

een kostenverhaal nog aanwezig is. Aan het bestem-

mingsplan ‘Kom Hulsel’ hoeft dan ook geen exploita-

tieplan te worden toegevoegd.  

9.3  Maatschappelijke haalbaarheid 

In het kader van het opstellen van onderhavig be-

stemmingsplan is vroegtijdig overleg gevoerd met 

burgers en andere belanghebbenden. De resultaten 

hiervan zijn in hoofdstuk 10 weergegeven. Daar waar 

mogelijk is rekening gehouden met de ingekomen 

opmerkingen. 

In het kader van het overleg ex artikel 10 Bro is het 

voorontwerp bestemmingsplan toegezonden aan de 

diverse ambtelijke organisaties. Tevens is op basis 

van de inspraakverordening van de gemeente Reusel-

De Mierden inspraakgelegenheid geboden. De resul-

taten hiervan zijn in hoofdstuk 10 opgenomen.  
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10.1 De te volgen procedure 

Het bestemmingsplan doorloopt als (voor)ontwerp 

respectievelijk vastgesteld en onherroepelijk bestem-

mingsplan de volgende procedure, te weten: 

a. Voorbereiding: 

 Vooroverleg met instanties 

 Watertoets 

 Inspraak (niet verplicht) 

b. Ontwerp: 

 1
e
 ter inzage legging (ontwerp bestemmingsplan) 

c. Vaststelling: 

 Vaststelling door de Raad 

2
e
 ter inzage legging (vastgesteld bestemmings-

plan) 

d. Beroep: 

 (Gedeeltelijk) onherroepelijk bestemmingsplan 

 Reactieve aanwijzing 

 Beroep bij Raad van State 

In het kader van deze procedure kunnen gedurende 

de ter inzageligging van het ontwerp bestemmings-

plan (fase b) zienswijzen worden ingesteld. In publica-

ties met betrekking tot de diverse stappen die het plan 

moet doorlopen wordt daarvan steeds melding ge-

maakt. Uiteindelijk besluit de Afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State, indien nodig, over het 

plan in zijn onherroepelijke vorm. 

1 

� ���������



�#�B�����	�������

�



67

10.2  Uitkomsten eerste inventarisatie 

Op 9 mei 2007 is de inventarisatiekaart gepresenteerd 

aan de inwoners van kom Hulsel en andere belang-

stellenden. Daarnaast heeft de kaart in het gemeen-

tehuis gehangen en op de internetsite van de ge-

meente gestaan.  

Naar aanleiding hiervan kon één ieder zowel monde-

ling als schriftelijk zijn reactie indienen. In boven-

staande tabel is een overzicht gegeven van de inge-

komen reacties. Naar aanleiding hiervan is de inven-

tarisatiekaart op een aantal punten aangepast. De 

kaart is als losse bijlage beschikbaar.  

adres gebruik huidige bp wens reactie  

gemeente 

perceel 

naast 

Huisacker 7 

speelplaats 

basisschool 

maatschappelijk perceel naast 

horecagelegen-

heid is aange-

duid als horeca, 

maar is de toe-

gang en speel-

plaats van de 

basisschool, be-

stemming maat-

schappelijk 

aanpassen op 

kaart 

perceel  

tussen  

Willibrord-

laan 60-62 

tuin/agrarisch agrarisch  

(bestemmings-

plan buitenge-

bied) 

perceel meene-

men in komplan 

en een woonbe-

stemming toe-

kennen 

Het perceel 

maakt geen 

onderdeel uit 

van de steden-

bouwkundige 

kom, het per-

ceel blijft on-

derdeel uitma-

ken van het be-

stemmingsplan 

buitengebied 
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10.3 Het vooroverleg met diensten van Rijk en 

   provincie 

Tot de voorbereiding van dit bestemmingsplan be-

hoort, in het kader van artikel 3.1.1 van het Besluit op 

de Ruimtelijke Ordening 2008 (Bro), het overleg met 

de daarvoor in aanmerking komende instanties.  

Uitkomsten vooroverleg 

Op het voorontwerp bestemmingsplan is gereageerd 

door een viertal instanties: 

1. Provincie Noord-Brabant (PPC); 

2. Waterschap De Dommel; 

3. VROM-Inspectie; 

4. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). 

De reacties zijn in bijlage 1. bij de toelichting opgeno-

men. Het standpunt van Burgemeester en Wethou-

ders ten aanzien van de reacties is in bijlage 2. bij de 

toelichting weergegeven. 

10.4  Inspraak 

Het voorontwerp bestemmingsplan Kom Hulsel heeft 

van 7 april tot en met 19 mei 2008 ter inzage gelegen 

in het gemeentehuis van de gemeente Reusel-De 

Mierden. Tevens was een digitale versie van het 

voorontwerp bestemmingsplan beschikbaar op de site 

van de gemeente. 

Tijdens de ter inzage legging heeft eenieder de moge-

lijkheid gehad om zowel mondeling als schriftelijk zijn 

inspraakreactie in te dienen.   

Uitkomsten inspraak 

Van de mogelijkheid om op het voorontwerp bestem-

mingsplan een inspraakreactie in te dienen, hebben 5 

personen gebruik gemaakt. De inspraakreacties zijn 

beoordeeld en van een reactie voorzien. Bijlage 3. bij 

de toelichting bevat een samenvatting van de in-

spraakreacties en de beoordeling ervan. 
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10.5 Ontwerp 

Het ontwerp bestemmingsplan Kom Hulsel heeft ter 

inzage gelegen in de periode 7 mei tot 18 juni 2009. 

Tijdens deze periode heeft eenieder de mogelijkheid 

gehad een zienswijze in te dienen. De indieners van 

de zienswijzen zijn tevens in de gelegenheid gesteld 

hun zienswijze mondeling toe te lichten in de commis-

sie Ruimte op 8 september 2009. 

Naar aanleiding van de terinzagelegging zijn in het 

bestemmingsplan wijzigingen aangebracht. Ook heeft 

een ambtshalve wijziging plaatsgevonden.  

In bijlage 4. bij de toelichting is een samenvatting van 

de ingediende zienswijzen met een reactie opgeno-

men. Ook is aangegeven of (en hoe) de zienswijze 

aanleiding heeft gegeven tot wijzigen van het be-

stemmingsplan. 

10.6 Vaststelling bestemmingsplan door Raad 

Naar aanleiding van ingebrachte zienswijzen en 

ambtshalve wijziging is het bestemmingsplan aange-

past. Dit bestemmingsplan wordt in de raadsvergade-

ring van 22 september 2009 behandeld. 
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