
 Cuijk, Heeswijkse Kampen, Zilveresdoorn 44 1 

 
 
 

 
 

bestemmingsplan 
 

‘Cuijk, Heeswijkse Kampen, 
Zilveresdoorn 44’ 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Datum : 16 juni 2014 
IDN : NL.IMRO.1684.08BPzilveresdoor44-VA01 



 Cuijk, Heeswijkse Kampen, Zilveresdoorn 44 2 

 



 Cuijk, Heeswijkse Kampen, Zilveresdoorn 44 3 

Inhoudsopgave  
 
HOOFDSTUK 1 INLEIDING     5 
HOOFDSTUK 2 HUIDIGE SITUATIE    7 
HOOFDSTUK 3 GEWENSTE SITUATIE    8 
HOOFDSTUK 4 RUIMTELIJK BELEIDSKADER   9 
HOOFDSTUK 5 UITVOERINGSASPECTEN   10  
HOOFDSTUK 6 JURIDISCHE VERANTWOORDING  17 
HOOFDSTUK 7 HANDHAAFBAARHEID    20 
HOOFDSTUK 8 ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID  21  
HOOFDSTUK 9 PROCEDURE     22 
 
BIJLAGEN       23 



 Cuijk, Heeswijkse Kampen, Zilveresdoorn 44 4 



 Cuijk, Heeswijkse Kampen, Zilveresdoorn 44 5 

HOOFDSTUK 1: INLEIDING 
 
1.1  Algemeen 
Voorliggend rapport betreft het bestemmingsplan "Cuijk, Heeswijkse Kampen, Zilveresdoorn 44", 
hierna genoemd: het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, een 
verbeelding en regels. In de toelichting wordt de gewenste ontwikkeling ruimtelijk onderbouwd. Op 
de verbeelding zijn de gronden behorend bij de ontwikkeling door middel van kleuren en 
aanduidingen weergegeven en nader gedifferentieerd. De regels regelen de wijze waarop de 
gronden binnen de bestemmingen gebruikt en bebouwd mogen worden.  
 
1.2  Aanleiding en doel 
De aanleiding voor het bestemmingsplan is een verzoek van de eigenaar en gebruiker van het 
woonperceel aan de Zilveresdoorn 44 te Cuijk. De eigenaar heeft de gemeenteraad er op gewezen 
dat bij de vaststelling van het bestemmingsplan "Cuijk, Heeswijkse Kampen" een deel van het 
woonperceel bestemd is als "Groen - Wonen in het Groen". Deze bestemming is specifiek opgesteld 
voor het gebruik en de inrichting van gronden als openbaar groen en als zodanig onbruikbaar voor 
het woonperceel. Het andere deel van het woonperceel heeft de correcte bestemming 
"Woongebied - Wonen in het Groen".  
 
Bij nadere bestudering is geconstateerd dat ook bij de woonpercelen behorend bij Zilveresdoorn 23 
en 25 een smalle strook grond de bestemming “Groen – Wonen in het Groen” heeft gekregen. Deze 
strook is bij de vaststelling toegevoegd aan het plangebied van Zilveresdoorn 44. Ten opzichte van 
het ontwerp is er dus sprake van een gewijzigde vaststelling. 
 
Het doel van het bestemmingsplan is om de binnen de woonpercelen gelegen bestemming "Groen - 
Wonen in het Groen" te vervangen door de bestemming "Woongebied - Wonen in het Groen".   
 
1.3  Plangebied 
Het plangebied bestaat uit het woonperceel Zilveresdoorn 44 en een smalle strook grond behorend 
bij de woonpercelen Zilveresdoorn 23 en 25. Alle percelen liggen in de woonstraat Zilveresdoorn in 
de in ontwikkeling zijnde woonwijk Wonen in het Groen. Deze woonwijk ligt ten zuiden van de 
Heeswijkse Plas en ten westen van de woonwijk Heeswijkse Kampen.  
 

 
 
Figuur 1: plangebied "Cuijk, Heeswijkse Kampen, Zilveresdoorn 44". 
Figuur 2: ligging plangebied in Heeswijkse Kampen. 
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1.4 Vigerend planologisch regime 
De woonpercelen zijn opgenomen in de bouwvergunning (RB 2008-098) verleend op 26 augustus 
2008. Hierbij is gebruik gemaakt van een vrijstelling ex artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening, omdat het destijds vigerende bestemmingsplan “Heeswijkse Kampen, fase III” de bouw 
van 16 woningen niet mogelijk maakte.  
 
De gehele woonwijk is voor het eerst planologisch vastgelegd in het bestemmingsplan “Cuijk, 
Heeswijkse Kampen, Wonen in het Groen”, vastgesteld op 26 maart 2012. In dat bestemmingsplan 
hebben de woonpercelen reeds twee bestemmingen gekregen: “Woongebied” en “Groen – Water”. 
 
Het bestemmingsplan “Cuijk, Heeswijkse Kampen, Wonen in het Groen” is inmiddels vervallen en 
verwerkt in het bestemmingsplan “Cuijk, Heeswijkse Kampen”, vastgesteld op  10 september 2013. 
In dat bestemmingsplan is de opdeling van de woonpercelen in twee bestemmingen wederom 
opgenomen: “Woongebied – Wonen in het Groen” en “Groen – Wonen in het Groen”. 
 
Het onderhavige bestemmingsplan vervangt nadat het in werking is getreden, de regels van het 
vigerende bestemmingsplan "Cuijk, Heeswijkse Kampen". Het gaat concreet om het vervangen van 
de bestemming “Groen – Wonen in het Groen” door de bestemming “Woongebied – Wonen in het 
Groen”. Daarbij zijn alle regels die niet specifiek van toepassing zijn op het plangebied geschrapt (zie 
hoofdstuk 6). 
 

 
 
Figuur 3: uitsnede verbeelding "Cuijk, Heeswijkse Kampen". 
Figuur 4: verbeelding “Cuijk, Heeswijkse kampen, Zilveresdoorn 44”. 

 
1.5 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 is een beschrijving opgenomen van de ruimtelijke historie en de huidige situatie van 
het plangebied.  
In hoofdstuk 3 wordt een beschrijving van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling gegeven. 
In hoofdstuk 4 wordt een afweging gemaakt van het ruimtelijke beleidskader voor het plangebied. 
In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de diverse uitvoeringsaspecten in het plangebied.  
In hoofdstuk 6 worden uiteengezet hoe de bevindingen uit hoofdstuk 3, 4 en 5 zijn verwerkt in de 
regels en op de verbeelding. 
In hoofdstuk 7 wordt aandacht geschonken aan het handhavingsbeleid in de gemeente Cuijk. 
In hoofdstuk 8 komt de economische uitvoerbaarheid van de gewenste ontwikkeling aan de orde. 
In hoofdstuk 9 wordt ingegaan op de maatschappelijke uitvoerbaarheid en de procedures die het 
bestemmingsplan moet doorlopen.  
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HOOFDSTUK 2: HUIDIGE SITUATIE 
 
2.1 Bouwgeschiedenis 
De woonpercelen Zilveresdoorn 23, 25 en 44 maken deel uit van de in aanbouw zijnde woonwijk 
Wonen in het Groen en specifiek het onderdeel Noord 2e fase. In dit gedeelte van de woonwijk zijn 
alleen twee-onder-één-kappers gebouwd, met een robuust, wat klassieke uitstraling. De 
woonpercelen zijn door de gemeente verkocht. De verkochte woonpercelen Zilveresdoorn 23, 25 en 
44 die als zodanig zijn ingeschreven bij het Kadaster vormen de basis voor het plangebied van het 
bestemmingsplan (zie verbeelding). 
 
2.2 Gebruik 
Het voorlaatste gebruik van de gronden was als agrarisch grasland. De woonpercelen zijn na 
oplevering van de bebouwing volledig in gebruik genomen als woning met woonerf. Er is 
uitdrukkelijk geen sprake van een openbaar groen dat aan gemeentelijk eigendom is onttrokken. Het 
gebruik als woonerf is sinds de ingebruikname niet onderbroken geweest. Eveneens heeft de 
gemeente geen enkele intentie om het deel van het woonperceel met de bestemming “Groen – 
Wonen in het Groen” het gebruik als openbaar groen af te dwingen. 
 

 
 
Figuur 5: bovenste pijl Zilveresdoorn 44, onderste pijl Zilveresdoorn 23 en 25. 
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HOOFDSTUK 3: GEWENSTE SITUATIE 
 
De gewenste situatie is simpelweg de huidige situatie: woning met woonerf.  
 

 
 
Figuur 6: huidige situatie (2014) 
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HOOFDSTUK 4: RUIMTELIJK BELEIDSKADER 
 
4.1 Algemeen 
Alle overheden hebben de mogelijkheid om ruimtelijke belangen vast te leggen in 
beleidsdocumenten. De Rijksoverheid richt zich vooral op nationale belangen, de provincie Noord-
Brabant op provinciale en de gemeente op regionale- en lokale belangen. De belangrijkste 
ruimtelijke beleidsdocumenten zijn: 
 

1. Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Rijk); 
2. Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Rijk); 
3. Structuurvisie ruimtelijke ordening Noord-Brabant 2014 (provincie); 
4. Verordening ruimte Noord-Brabant 2014 (provincie); 
5. Strategische visie Land van Cuijk 2030 (regio Land van Cuijk); 
6. Strategische visie gemeente Cuijk 2030 (gemeente). 

 
4.2 Planspecifiek 
Het bestemmingsplan beoogt geen ruimtelijke verandering, slechts het vastleggen van een 
bestaande en vergunde situatie. Het planologisch-juridisch vastleggen van het bestaande 
woonperceel met een woonbestemming raakt geen belangen uit de genoemde beleidsdocumenten, 
met uitzondering van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). 
 
Barro 
In het Barro zijn regels opgenomen om een veilig en doelmatige gebruik van defensieterreinen te 
waarborgen. Het gaat bijvoorbeeld om veiligheidszones rond munitiedepots, obstakelvrije 
aanvliegroutes en radarverstoringsgebieden.  
 
De gehele gemeente Cuijk heeft te maken met het radarverstoringsgebied van militair vliegveld 
Volkel. Voor het veilig afwikkelen van vliegverkeer gelden in een bepaald gebied rond een 
luchtvaartterrein maximaal toelaatbare hoogtes voor objecten, zoals woon- en kantoorgebouwen, 
antennemasten, windmolens en bomen. Hiermee wordt voorkomen dat radarsignalen worden 
verstoord. De maximaal toelaatbare hoogtes en de ligging en omvang van het gebied worden 
bepaald door de ligging van de start- en landingsbanen en berusten op internationale vastgelegde 
afspraken.  
 
Het plangebied valt in het radarverstoringsgebied. In de regels en op de verbeelding is de 
'vrijwaringszone - radar' opgenomen voor het radarverstoringsgebied. Bouwwerken hoger dan 105 
meter + NAP vormen een belemmering voor het radarverstoringsgebied. Het peil in het plangebied 
is gemiddeld 8 meter + NAP.  De maximale bouwhoogte van de woningen bedraagt 10 meter, 
eventueel met een afwijking van de bouwregels te verhogen tot 11 meter. Dat is ruim binnen de 
gestelde marge van het radarverstoringsgebied. 
 
4.3 Verwerking 
Het radarverstoringsgebied is in het bestemmingsplan opgenomen met de gebiedsaanduiding 
‘vrijwaringszone – radar’. Daarbij is de regeling overgenomen uit het moederplan “Cuijk, Heeswijkse 
Kampen”. 
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HOOFDSTUK 5: UITVOERINGSASPECTEN 
 
5.1 Algemeen 
Behalve de beleidskaders waarin de wenselijkheid van bepaald gebruik op bepaalde plaatsen is 
verwoord, speelt ook de feitelijke uitvoerbaarheid een belangrijke rol. Een plan wordt uitvoerbaar 
geacht als er geen onevenredige milieutechnische en fysieke belemmeringen zijn, het plan 
economisch uitvoerbaar is en de regels handhaafbaar zijn. 
 
5.2 Milieutechnische afweging 
Voor een goede milieukwaliteit moet de kwaliteit van bodem, lucht en water minimaal voldoen aan 
de (internationaal) geldende normen. De gezondheid van burgers moet beschermd worden tegen 
negatieve milieueffecten zoals bodemverontreiniging en geluidsoverlast. Om toekomstige kosten en 
maatschappelijke schade te voorkomen, moeten bij ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen 
de milieueffecten vooraf worden afgewogen. 
 
5.2.1 Bodemkwaliteit 
De Wet bodembescherming (Wbb) bevat de voorwaarden die (kunnen) worden verbonden aan het 
verrichten van handelingen in of op de bodem. Primair komt bescherming en sanering in de wet aan 
bod. Daarnaast verbiedt de Woningwet bouwen op verontreinigde grond. 
 
In het kader van de Wet ruimtelijke ordening dient in het geval van incidentele bouwlocaties en 
bestaande bouwtitels beoordeeld te worden of de bodemkwaliteit geschikt is voor de beoogde 
bestemmingen. Uitgangspunt is dat minimaal een historisch bodemonderzoek plaats dient te vinden, 
conform NEN 5725. Indien er sprake is van een verdachte locatie moet het historisch onderzoek 
worden aangevuld met een verkennend bodemonderzoek conform de geldende norm NEN 5740. 
Ook bij bestemmingswijziging naar een gevoeligere bestemming is een verkennend 
bodemonderzoek noodzakelijk.  
 
Planspecifiek 
In het kader van de planontwikkeling van de nieuwe woonwijk ‘Wonen in het Groen’ zijn diverse 
bodemonderzoeken uitgevoerd. Ter plaatse van het plangebied is in 2006 een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd (Archimil, 28 juni 2006 1156R084). Zowel in de bodem als in het 
grondwater zijn destijds geen verontreinigingen aangetroffen die conform de Circulaire 
Interventiewaarden Bodemsanering aanleiding gaven tot nader onderzoek. Op basis van het 
verkennend bodemonderzoek is vervolgens de bouwvergunning verleend.  
Sindsdien is het gebruik van de gronden als woonperceel niet meer veranderd. Een nieuw 
bodemonderzoek in het kader van het bestemmingsplan wordt niet noodzakelijk geacht. 
 
5.2.2 Luchtkwaliteit 
Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden. Deze wet vervangt het Besluit 
luchtkwaliteit uit 2005 en is een implementatie van de Europese kaderrichtlijn luchtkwaliteit en de 
vier dochterrichtlijnen waarin onder andere grenswaarden voor de luchtkwaliteit ter bescherming 
van mens en milieu zijn vastgesteld.  
 
Projecten die ‘niet in betekenende mate’ leiden tot een verslechtering van de luchtkwaliteit hoeven 
volgens de Wet luchtkwaliteit niet langer afzonderlijk te worden getoetst op de grenswaarde, tenzij 
een dreigende overschrijding van één of meerdere grenswaarden te verwachten is. De definitie van 
'in betekenende mate' is vastgelegd in een algemene maatregel van bestuur (AMvB), genaamd: 
“Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)”. 
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Projecten die de concentratie meer dan 3% van de grenswaarde van een stof verhogen, dragen in 
betekenende mate bij aan de luchtvervuiling. Voor fijn stof en stikstofdioxide betekent dit een 
maximale toename van 1,2 µg/m3. Deze 3%-grens is in een gelijknamige ministeriële regeling voor 
een aantal veel voorkomende ruimtelijke functies gekwantificeerd als: 
 

1. woningen: 1.500 woningen met één ontsluitingsweg; 
2. kantoren: 10 hectare bruto vloeroppervlak (bvo) met één ontsluitingsweg; 
3. landbouwinrichtingen: akkerbouw of tuinbouw met open teelt, teelt van eetbare gewassen 

in een gebouw of onverwarmde glastuinbouw ongeacht de omvang en verwarmde 
opstanden van glas of kunststof van maximaal 2 hectare;  

4. kinderboerderijen. 
 
Dit laat onverlet dat burgers voldoende beschermd moeten worden tegen (tijdelijke) te hoge 
concentraties. Hiervoor is het noodzakelijk dat de luchtkwaliteit wordt betrokken in de afweging of 
er sprake is van ‘een goede ruimtelijke ordening’. Dit betekent dat de luchtkwaliteit ‘schoon’ genoeg 
moet zijn voor de functie die daar wordt toegelaten. 
 
Planspecifiek 
In het plangebied wordt geen ontwikkeling mogelijk gemaakt die de concentratie meer dan 3% van 
de grenswaarde van een stof verhogen. De twee grootste bronnen van fijn stof en stikstofdioxide in 
de omgeving zijn het industrieterrein Haven Cuijk ( 1,25 km) en de rijksweg A73 (0,85 km). Beiden 
hebben gezien de afstand en het open karakter van de omgeving geen significant effect op de  
luchtkwaliteit in het plangebied. 
 
5.2.3 Geluid 
Geluidsoverlast is de mogelijke overlast die de mens ondervindt van geluid afkomstig van 
kunstmatige objecten gedurende een groot deel van de dag of tijdens piekmomenten. Het gaat in 
hoofdzaak om geluid veroorzaakt door verkeer en bedrijven. 
 
Planspecifiek  wegverkeerslawaai 
Ingevolge artikel 74 en 82 van de Wet geluidhinder bevindt zich aan weerszijden van wegen, niet 
zijnde woonerven of 30 km/uur wegen, een zone waarbinnen de geluidsbelasting vanwege het 
wegverkeer op de gevel van woningen niet meer mag bedragen dan 48 dB (de 
voorkeursgrenswaarde). Het plangebied ligt in een woonerf zodat de Wet geluidhinder in deze niet 
van toepassing is. Voorts ligt het plangebied aan een doodlopend gedeelte van de Zilveresdoorn met 
alleen bestemmingsverkeer. Wegverkeerslawaai vormt geen beperking voor het gewenste gebruik 
als woonperceel. 
 
Planspecifiek  industrielawaai 
Ingevolge artikel 53, eerste lid, van de Wet geluidhinder dient voor elke binnen een gemeente 
gelegen terrein, waarop de vestiging mogelijk is van in artikel 16 van deze wet bedoelde inrichtingen 
die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken, een rond dat terrein gelegen zone vast te 
worden gesteld, waarbuiten de geluidsbelasting vanwege dat terrein de waarde van 50 dB(A) niet te 
boven mag gaan.  
 
In de nabijheid van het plangebied betreft het de geluidzone rondom het Industrieterrein Haven 
Cuijk. Het plangebied ligt echter niet in de geluidzone en het gewenste gebruik als woonperceel 
vormt geen beperking voor de geluidzone. 
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5.3 Water 
 
5.3.1  Algemeen 
Per 1 november 2003 is het verplicht om bij ruimtelijke ingrepen de watertoets toe te passen. Hierin 
moet inzicht worden geboden in de effecten van het initiatief op de waterhuishouding. De 
watertoets is primair bedoeld om in vooroverleg te treden en in het begin van het proces de 
belangen van waterbeheerders te (h)erkennen.  
 
5.3.2 Waterschap Aa en Maas 
In de beleidsnota 'Uitgangspunten watertoets Aa en Maas' zijn in het kort de principes beschreven 
die richtinggevend zijn bij de waterschapsadvisering over ruimtelijke plannen. Er zijn acht 
uitgangspunten waarbij het uitgangspunt 'waterbelangen' uit vijf belangen bestaat: 
 

1. Wateroverlastvrij bestemmen 
2. Hydrologisch neutraal ontwikkelen (HNO-tool) 
3. Voorkomen van vervuiling 
4. Gescheiden houden van schoon en vuil water 
5. Doorlopen van de afwegingsstappen: “hergebruik - infiltratie - buffering – afvoer”. 
6. Meervoudig ruimtegebruik 
7. Water als kans 
8. Waterbelangen: 

1. Ruimteclaims voor waterberging 
2. Ruimteclaims voor de aanleg van natte EVZ's  en beekherstel 
3. Aanwezigheid en ligging watersystemen 
4. Aanwezigheid en ligging waterkering 
5. Aanwezigheid en ligging infrastructuur en ruimteclaims afvalwaterketen 
 

5.3.3 Planspecifiek 
De maaiveldhoogte in het plangebied ligt globaal tussen 9,50 en 9,90 meter + NAP met 
grondwatertrap VI: GHG 40-80 cm –maaiveld, GLG > 120 cm –maaiveld. De gemiddelde 
grondwaterstand wordt geschat op 8,0 meter + NAP. De bodem van het plangebied bestaat uit klei 
en heeft een doorlatendheid die kleiner is dan 0,1 m/dag. Het regenwater is in de Zilveresdoorn 
afgekoppeld en wordt onder andere geborgen in de zuidelijk gelegen leggerwatergang en de 
oostelijk gelegen retentievijvers.  
 
Het bestemmingsplan leidt niet tot aanpassingen in de waterhuishouding. Het huidige gebruik als 
tuinen bij de woningen wordt voortgezet. Op 14 februari 2014 is het plan ingevoerd op de website 
www.dewatertoets.nl van het Waterschap Aa en Maas. Op basis van de ingevulde gegevens is er 
instemming met het plan gegeven zonder nader vooroverleg (zie bijlage). Om deze reden wordt 
geen nadere toelichting van de waterbelangen gegeven. 
 
5.4 Externe veiligheid 
 
5.4.1 Algemeen 
De externe veiligheidsrisico's worden bepaald door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen 
(productie, gebruik, opslag en vervoer) in en rond het plangebied. Veiligheidsafstanden tussen 
activiteiten met gevaarlijke stoffen en (beperkt) kwetsbare objecten, zoals woningen, moeten ervoor 
zorgen dat bij een eventuele calamiteit het aantal dodelijke slachtoffers beperkt blijft. Het 
Vuurwerkbesluit (2002, herziening 2004) en het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi, 2004) 
stellen afstandseisen aan risicovolle bedrijfsactiviteiten. De circulaire Risiconormering vervoer 
gevaarlijke stoffen (RNVGS, 2004) adviseert bij transportroutes en buisleidingen met gevaarlijke 
stoffen veiligheidsafstanden aan te houden. 

http://www.dewatertoets.nl/
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Er wordt onderscheid gemaakt in plaatsgebonden risico (PR) en groepsrisico (GR). Het 
plaatsgebonden risico mag in principe nergens groter zijn dan 1 op 1 miljoen (oftewel 10-6 ). Dit is de 
kans dat een denkbeeldig persoon, die zich een jaar lang permanent op de betreffende plek bevindt 
(de plek waarvoor het risico is uitgerekend), dodelijk verongelukt door een ongeval. Deze kans mag 
niet groter zijn dan eens in de miljoen jaar. Elke ruimtelijke ontwikkeling wordt getoetst aan het 
plaatsgebonden risico van 10-6  als grenswaarde.  
 
Het groepsrisico geeft de kans aan dat in één keer een groep mensen die zich in de omgeving van 
een risicosituatie bevindt, dodelijk door een ongeval wordt getroffen. Groepsrisico legt een relatie 
tussen de kans op een ramp en het aantal mogelijke slachtoffers. Bij groepsrisico is het dan ook niet 
een contour die bepalend is, maar het aantal mensen dat zich gedurende een bepaalde periode 
binnen de effectafstand van een risicovolle activiteit ophoudt. Welke kans nog acceptabel geacht 
wordt, is afhankelijk van de omvang van de ramp.  
 
In het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi) wordt verder een verantwoordingsplicht 
(door de overheid) voor het groepsrisico rond inrichtingen wettelijk geregeld (art. 13). De 
verantwoording houdt in dat wordt aangegeven of risico’s acceptabel zijn en welke maatregelen 
worden genomen om de risico’s te verkleinen.  
 
In het concept Besluit transportroutes externe veiligheid (hierna: Btev) is bepaald dat bij 
ontwikkelingen het groepsrisico niet langer verantwoord hoeft te worden indien een weg gelegen is 
op meer dan 200 meter van het te ontwikkelen gebied. De praktijk heeft ook uitgewezen dat 
ontwikkelingen op deze afstand niet of nauwelijks bijdragen aan de hoogte van het groepsrisico. 
 
5.4.2 Planspecifiek 
 
Risicovolle inrichtingen 
Binnen het plangebied zijn geen risicovolle inrichtingen aanwezig en worden ook niet mogelijk 
gemaakt. De dichtstbij gelegen risicovolle inrichting is het tankstation met lpg aan de Beersebaan op 
een afstand van 0,85 km. Deze afstand is dusdanig groot dat geen nadere toelichting noodzakelijk is. 
 
Transport van gevaarlijke stoffen 
In het plangebied liggen geen transportroutes voor gevaarlijke stoffen. De dichtstbij gelegen route is 
de Raamweg op een afstand van 0,65 km gevolgd door de Beersebaan op 0,8 km. Deze afstanden 
zijn dusdanig groot dat geen nadere toelichting noodzakelijk is. 
 
Aardgastransportleiding Gasunie 
Op een afstand van 0,58 km ligt een hogedruk aardgas transportleiding (Z-542-17-KR-014). De leiding 
wordt door de Gasunie getypeerd als 'regionale leiding'. Bij het opstellen van het bestemmingsplan 
“Cuijk, Heeswijkse Kampen” (vastgesteld 10 september 2013) zijn het plaatsgebonden risico en het 
groepsrisico berekend (RMB, juni 2013, Kwantitatieve risicoberekening aardgastransportleiding, 
gemeente Cuijk, Heeswijkse Kampen, projectnummer 74300295).  
 
De Plaatsgebonden Risico- contour ligt op de leiding zelf. Daaromheen ligt een vrijwaringszone van 4  
meter. De leiding heeft een invloedsgebied van ongeveer 95 meter. Het plangebied ligt ruim buiten 
het invloedsgebied van de gasleiding, zodat een nadere toelichting niet noodzakelijk is. 
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5.5 Milieuzonering bedrijfsactiviteiten 
 
5.5.1 Algemeen 
Milieuzonering geldt vooral bij nieuwbouw van woningen en andere gevoelige functies in de directe 
omgeving van een bedrijf en bij vestiging van een nieuw bedrijf in de directe omgeving van gevoelige 
bestemmingen. In bestaande wijken ligt de situatie en daarmee de afstand tussen de bedrijvigheid 
en de gevoelige bestemmingen vast.  
 
5.5.2 Planspecifiek 
In het plangebied zijn geen bedrijfsactiviteiten aanwezig en worden ook niet mogelijk gemaakt, met 
uitzondering van een beroep- of bedrijf-aan-huis. De dichtstbij gelegen bedrijvenbestemming ligt op 
een afstand van 0,45 km, wat ruim buiten de daar geldende milieuzonering ligt. Een nadere 
toelichting is niet noodzakelijk. 
 
5.6 Erfgoed 
 
5.6.1 Algemeen 
Landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten geven identiteit aan een gebied. Bovendien zijn 
culturele voorzieningen en cultureel erfgoed van groeiend belang voor de concurrentiekracht van 
Nederland. Het Rijk blijft verantwoordelijk voor het cultureel en natuurlijk UNESCO Werelderfgoed 
(inclusief de voorlopige lijst), kenmerkende stads- en dorpsgezichten, rijksmonumenten en het 
maritieme erfgoed. Het beleid ten aanzien van landschap is niet langer een rijksverantwoordelijkheid 
en wordt overgelaten aan de provincies. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de gemeentelijke 
monumenten, de overige karakteristieke objecten en monumentale bomen. 
 
5.6.2 Planspecifiek 
De grond, bebouwing, erfinrichting en beplanting in plangebied hebben geen betekenis voor het 
erfgoed. Het gebruik van de grond is in 2008 overgegaan van agrarisch naar wonen. De aanwezige 
bebouwing, erfinrichting en beplanting stammen uit dezelfde periode.  
 
In verband met de ontwikkeling van de woonwijk ‘Wonen in het Groen’ waarbinnen de 
Zilveresdoorn ligt, is archeologisch onderzoek uitgevoerd (Ball & Heirbaut 2005 en ArcheoLogic 
Rapportage 208). Tijdens proefsleuvenonderzoek zijn in het gebied archeologisch waardevolle resten 
aangetroffen uit de Steentijd tot en met de Nieuwe Tijd. Twee vindplaatsen zijn op basis van een 
selectieadvies als behoudenswaardig aangemerkt. De zogenoemde vindplaats 4 ligt net ten zuiden 
van de Zilveresdoorn  en bevat resten uit de Bronstijd tot en met de Nieuwe Tijd.  
 
In het plangebied heeft in het verleden geen vooronderzoek plaatsgevonden (ArcheoLogic 
Rapportage 231). Dit omdat er voldoende gegevens gegeneerd zijn uit de nabijgelegen proefsleuven. 
Het plangebied ligt grotendeels in een depressie, veroorzaakt door een globaal oost-west lopende 
restgeul. Uit vrijwel alles blijkt dat archeologische sporen in de richting van deze restgeul zeer sterk 
afnemen in intensiteit.  
 
Gezien de aard en omvang van het plangebied is er geen nader archeologisch onderzoek uitgevoerd. 
 
5.7 Flora en fauna 
 
5.7.1 Algemeen 
De natuurwetgeving in Nederland kent twee sporen: de soortenbescherming en de 
gebiedsbescherming. Hiertoe zijn twee wetten actief, de Flora- en Faunawet en de 
Natuurbeschermingswet 1998. Een ontwikkeling kan gevolgen hebben voor natuurgebieden en 
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individuele dier- en plantsoorten. Deze gebieden en soorten hoeven overigens niet in het plangebied 
zelf te liggen. Activiteiten in een plangebied kunnen namelijk negatieve gevolgen hebben op een 
gebied (ver) daarbuiten. Het op grond van het bestemmingsplan toegelaten gebruik mag er niet toe 
leiden dat hierdoor de te beschermen waarden van een bepaald gebied of bepaalde plant- en 
diersoorten worden aangetast. 
 
Soortbescherming 
In de Flora- en faunawet ziet de wetgever toe op de bescherming van zeldzame plant- en 
diersoorten en hun leefomgeving. Bij ruimtelijke planvorming dient te worden getoetst of er sprake 
is van negatieve effecten op de aanwezige beschermde soorten. Als hiervan sprake is, moet 
ontheffing of vrijstelling worden aangevraagd. Om tegemoet te komen aan de ruimtelijke dynamiek 
en vernieuwingsprocessen moet geruime tijd van te voren geïnvesteerd worden in een vervangende 
leefomgeving, zodat die reeds aanwezig is op het moment dat plannen voor een nieuw ruimtebeslag 
worden gemaakt.  
 
Gebiedsbescherming 
In de Natuurbeschermingswet 1998 is de gebiedsbescherming geregeld. De kern van de 
gebiedsbescherming wordt gevormd door het netwerk van Natura 2000-gebieden die strikt 
beschermd zijn. De Vogel- en Habitatrichtlijngebieden maken onderdeel uit van de Natura-2000-
gebieden.Bij ruimtelijke ingrepen in de nabije omgeving van beschermde gebieden moet worden 
bepaald in hoeverre de externe werking van de ingreep een effect heeft op het te beschermen 
gebied. 
 
Ecologische hoofdstructuur 
De Ecologische Hoofdstructuur is een robuust netwerk van natuurgebieden en tussenliggende 
verbindingszones. Het netwerk bestaat uit bestaande natuurgebieden, nieuw aan te leggen natuur 
en verbindingszones tussen de gebieden. Ook beheersgebieden behoren ertoe. De Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) in Noord-Brabant sluit aan op die in de rest van Nederland. Natura 2000 
gebieden, het Europese netwerk van natuurgebieden, maakt onderdeel uit van de EHS. 
 
5.7.2 Planspecifiek 
Het plangebied is in gebruik als tuin bij de woning. Het bestemmingsplan legt dit gebruik vast. Er 
worden geen ontwikkelingen mogelijk gemaakt waardoor aanwezige soorten verdwijnen. In het 
algemeen geldt, dat er geen sprake is van negatieve effecten op beschermde soorten.  
 
De Sint-Jansberg bij Plasmolen (L) is als Natura-2000-gebied in ontwerp. Gezien de afstand van bijna 
3,5 kilometer en de fysieke barrière van de Maas wordt aantasting niet verwacht. Het Natura-2000-
gebied Oeffelter Meent bevindt zich op een afstand van ruim 4 kilometer van het plangebied. 
Vanwege het ontbreken van ontwikkelingen in het plangebied wordt aantasting van de te 
beschermen gebieden onwaarschijnlijk geacht. 
 
In de Heeswijkse kampen is het Brouwersbos onderdeel van de EHS. Het Brouwersbos is een klein 
bosperceel voor de houtproductie en ligt geïsoleerd van overige EHS gebieden. De afstand van het 
plangebied tot het Brouwersbos is 0,55km, zodat aantasting onwaarschijnlijk wordt geacht. 
 
Gezien het bovenstaande  bestaat er geen noodzaak tot een nader ecologisch onderzoek van het 
plangebied.  
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5.8 Verkeer 
 
5.8.1 Algemeen 
Vrijwel elke ruimtelijke ontwikkeling leidt tot een verandering in het bestaande aantal 
verkeersbewegingen. Soms gaat het om een afname, maar meestal neemt het aantal 
verkeersbewegingen toe. Het verwachte aantal verkeersbewegingen, de modaliteiten, de 
parkeervoorzieningen en ruimte voor laden & lossen moeten geen onevenredige druk op de 
omgeving leggen.  
 
5.8.2 Planspecifiek 
De straat Zilveresdoorn is autoluw aangelegd. Per woning is uitgegaan van 6 afzonderlijke 
autoverplaatsingen per dag. In de openbare ruimte bij Zilveresdoorn 23, 25 en 44 zijn drie openbare 
parkeerplaatsen aangelegd. Het eigen erf is zo ingericht dat er 2 auto’s op eigen terrein kunnen 
parkeren. Het omzetten van de bestemming heeft geen invloed op de bestaande verkeerssituatie. 
 
5.9 Ladder duurzame verstedelijking 
 
5.9.1 Algemeen 
Om een zorgvuldig gebruik van de schaarse ruimte te bevorderen, is op landelijk niveau een ladder 
voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Dat betekent: eerst kijken of er vraag is naar een 
bepaalde nieuwe ontwikkeling, vervolgens kijken of het bestaande stedelijk gebied of bestaande 
bebouwing kan worden hergebruikt en mocht nieuwbouw echt nodig zijn, dan altijd zorgen voor een 
optimale inpassing en multimodale bereikbaarheid. 
 
5.9.2 Planspecifiek 
De Ladder duurzame verstedelijking vormt geen belemmering voor het bestemmingsplan. 
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HOOFDSTUK 6: JURIDISCHE VERANTWOORDING 
 
6.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk worden de verbeelding en de planregels van het bestemmingsplan van een nadere 
toelichting voorzien. De verbeelding en de planregels zijn opgebouwd volgens de wettelijk 
voorgeschreven Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 (SVBP2012).  
 
6.2 Verbeelding 
Bij dit plan hoort één verbeelding die zo eenvoudig mogelijk is opgezet. Dit bevordert de 
inzichtelijkheid, de handhaafbaarheid en de rechtszekerheid bij de beoordeling van bouwplannen. 
De verbeelding geeft de gronden behorend bij het plangebied weer. De bestemmingen van deze 
gronden zijn (deels met nadere aanduidingen) op de verbeelding opgenomen. Bij de verbeelding 
horen een legenda, een overzichtsvenster en een transfer. 
 
6.2.1 Legenda 
In de legenda zijn de bestemmingen, de aanduidingen en de verklaringen opgenomen. Met de 
bestemmingen wordt het gebruik van de gronden vastgelegd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
enkel-, dubbel-, voorlopige en uit te werken bestemmingen. In het geval van bijzondere of 
afwijkende gebruiksituaties worden aanduidingen gebruikt. Het kan gaan om gebieds-, functie-, 
bouw- en maatvoeringsaanduidingen, aangevuld met bouwvlakken en figuren. In de verklaring staan 
tenslotte de onderdelen van de verbeelding die geen juridische grondslag hebben. Ze worden 
gebruikt om de verbeelding makkelijker leesbaar te maken, door bijvoorbeeld een topografische of 
kadastrale ondergrond toe te voegen. 
 
6.2.2 Overzichtsvenster 
Het overzichtsvenster plaatst het plangebied in de directe omgeving. Bij meerdere verbeeldingen is 
een overzichtsvenster verplicht. 
 
6.2.3 Transfer 
In de transfer staat algemene informatie over het bestemmingsplan, zoals de naam, de status en de 
schaal. 
 
6.3 Regels 
De planregels geven inhoud aan de op de verbeelding aangegeven bestemmingen en aanduidingen. 
Ze geven aan waarvoor de gronden en opstallen al dan niet gebruikt mogen worden, en hoe en wat 
er gebouwd kan, of mag worden. Bij de opzet van de planregels is getracht het aantal regels zo 
beperkt mogelijk te houden en slechts datgene te regelen, wat werkelijk noodzakelijk is. 
 
De planregels zijn altijd onderverdeeld in vier hoofdstukken, te weten: 

 inleidende regels; 

 bestemmingsregels; 

 algemene regels; 

 overgangs- en slotregels. 
 
6.3.1 Inleidende regels 
De inleidende regels omvatten de gebruikte begripsomschrijvingen en afkortingen (artikel 1) en de 
wijze van meten (artikel 2). Voor zover van toepassing zijn de regels uit de het bestemmingsplan 
“Cuijk Heeswijkse Kampen” overgenomen. 
 



 Cuijk, Heeswijkse Kampen, Zilveresdoorn 44 18 

6.3.2 Bestemmingsregels 
In de bestemmingsregels zijn de regels voor de verschillende bestemmingen omschreven. Elke 
bestemming is, overeenkomstig de SVBP2012 in beginsel opgebouwd uit: 

 bestemmingsomschrijving; 

 bouwregels; 

 nadere eisen; 

 afwijking van de bouwregels; 

 specifieke gebruiksregels; 

 afwijking van de gebruiksregels; 

 omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken geen bouwwerk zijnde of van 
werkzaamheden; 

 omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk 

 wijzigingsbevoegdheid. 
 
Het komt vaak voor dat niet alle onderdelen zijn gebruikt in een bestemming. In onderstaand 
overzicht zijn de gebruikte (dubbel)bestemmingen in dit bestemmingsplan opgenomen. De 
juridische maatregelen die in de hoofdstukken 3 en 4 naar voren zijn gekomen, worden later 
toegelicht. 
 
Woongebied - Wonen in het Groen 
De vigerende bestemming ‘Groen – Wonen in het Groen’ (BP “Cuijk, Heeswijkse Kampen”) wordt 
omgezet naar de bestemming 'Woongebied - Wonen in het Groen'. Om te voorkomen dat het 
woonperceel in twee bestemmingsplannen komt te liggen, is het hele woonperceel opgenomen in 
het plangebied. Voor zover van toepassing zijn de regels uit de het bestemmingsplan “Cuijk 
Heeswijkse Kampen” overgenomen. 
 
6.3.3  Algemene regels 
De algemene regels bevatten verplicht de anti-dubbeltelbepaling en kunnen algemene bouwregels, 
gebruiksregels, aanduidingsregels, afwijkingsregels, wijzigingsregels, procedureregels en overige 
regels bevatten. De algemene regels worden hier nader toegelicht. 
 
Anti-dubbeltelregel 
In het Bro is een standaard opgenomen voor de anti-dubbeltelregel. Met deze regel wordt 
voorkomen dat er in feite meer wordt gebouwd dan het bestemmingsplan beoogd. In het verleden 
werd nog wel eens een extra (bouw)perceel of gedeelte daarvan verworven om meer 
bouwmogelijkheden te krijgen. Bijvoorbeeld bij een regel dat een groter bouwperceel recht geeft op 
een groter oppervlakte aan bijgebouwen. Na het verkrijgen van de omgevingsvergunning werd de 
grond weer afgestoten. Gevolg: meer bouwwerken op een perceel dan feitelijk bedoeld was.  
De anti-dubbeltelregel voorkomt dit door te verbieden dat nieuw verworven (bouw)percelen in de 
berekening worden meegenomen als deze al eerder bij een omgevingsvergunning zijn betrokken.  
 
Algemene bouwregels 
De algemene bouwregels zijn een aanvulling op de specifieke bouwregels van de diverse 
bestemmingen. Het gaat bijvoorbeeld om de omgang met bestaande maten, het toestaan van 
ondergeschikte bouwdelen en ondergronds bouwen.  
 
Algemene gebruiksregels 
In de Wro is in artikel 7.10 lid 1 een algemeen gebruiksverbod opgenomen. Deze gaat uit van de 
gedachte dat het gebruik uitsluitend mag plaatsvinden in overeenstemming met de bestemming. In 
beginsel is de bestemmingsomschrijving van de betreffende bestemming bepalend.  
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In de algemene gebruiksregels worden vaak algemene verboden opgenomen. Er zijn ook regels 
opgenomen die voor meerdere bestemmingen gelden, zoals mantelzorg en aan-huis-verbonden-
beroepen of -bedrijven. 
 
Algemene aanduidingsregels 
In dit artikel kunnen regels worden opgenomen die algemeen van toepassing zijn op het 
bestemmingsplan. De gebiedsaanduidingen worden gebruikt voor situaties die in meerdere 
bestemmingen voorkomen. Het gaat bijvoorbeeld om de gebiedsaanduiding 'monumentale boom'. 
De te beschermen groeiplaats van de boom kan deels in de bestemming 'Verkeer" liggen en deels in 
de bestemming 'Groen'. De gebiedsaanduidingsregel is dan aanvullend op beide bestemmingen. 
 
Gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone - radar'  
In de regels en op de verbeelding is de gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone - radar' opgenomen ter 
bescherming van het functioneren van vliegbasis Volkel. De bescherming betreft een verbod op 
bouwwerken die radarsignalen kunnen verstoren. 
 
Algemene afwijkingsregels 
Met algemene afwijkingsregels wordt aan het bestemmingsplan flexibiliteit meegegeven. De 
algemene afwijkingsregels kunnen, voor zover van toepassing, voor elke bestemming worden 
gebruikt. Het gaat  meestal om kleine afwijkingen van de regels.  
De algemene afwijkingsregels mogen alleen gebruikt worden indien er geen afwijking in de 
bestemmingsregels is opgenomen. Dit betekent dat niet tweemaal mag worden afgeweken van 
dezelfde bestemmingsregel. De specifieke en algemene afwijkingen mogen niet cumulatief worden 
gebruikt voor hetzelfde onderdeel.  
 
Algemene wijzigingsregels 
Met algemene wijzigingsregels wordt aan het bestemmingsplan flexibiliteit meegegeven. Net als bij 
de algemene afwijkingsregels zijn de algemene wijzigingen in meerdere bestemmingen toepasbaar. 
Met een wijziging kan een deel van het bestemmingsplan worden vervangen. 
 
Algemene procedureregels 
In dit artikel is opgenomen, voor zover van toepassing, de procedure voor het opleggen van nadere 
eisen. De nadere eisen maken geen onderdeel uit van de omgevingsvergunning en kennen een 
eigen, vrij in te vullen, procedure op basis van de Wet ruimtelijke ordening. De opgenomen 
procedure biedt de mogelijkheid om binnen de termijn van een reguliere omgevingsvergunning een 
besluit over de nadere eisen te nemen. 
 
Overige regels 
In dit artikel worden regels geplaatst die niet onder een andere regel zijn te vatten. Het gaat 
bijvoorbeeld om de uitsluiting van de aanvullende werking van de bouwverordening en de 
voorrangsregels bij dubbelbestemmingen. 
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HOOFDSTUK 7: HANDHAAFBAARHEID 
 
De gemeente Cuijk heeft haar beleid ten aanzien van toezicht en controle op regelgeving vastgelegd 
in het ‘Integraal Handhavingsbeleidsplan 2011-2014’. Het handhavingsbeleid moet leiden tot 
gemeentebrede, gestructureerde en integrale handhaving. Het betreft een beleidscyclus, waarbij de 
monitoring van de uitvoering van de handhaving kan leiden tot bijstelling van het beleid. Het 
beleidsplan initieert een lerende organisatie, waarbij de kwaliteit van de handhaving toeneemt en 
de uitvoering van de handhaving steeds efficiënter wordt. 
 
Bij handhaving wordt onderscheid gemaakt tussen preventieve en repressieve handhaving. Onder 
preventieve handhaving wordt in eerste instantie verstaan: het houden van toezicht. Daarnaast is 
ook goede informatievoorziening en gerichte voorlichting aan de burger van belang. De kwaliteit van 
verleende vergunningen staat voorop.  
Daarnaast dient ook aandacht besteed te worden aan de actualiteit en de handhaafbaarheid van 
verordeningen, vergunningen en bestemmingsplannen. Indien wordt afgeweken van geldende 
regelgeving en er dus sprake is van illegale activiteit(en) zal repressieve handhaving worden 
toegepast. Dit kan bestuursrechtelijk, strafrechtelijk of privaatrechtelijk van aard zijn. 
 
In het geldende handhavingsbeleidsplan zijn, op basis van een uitgevoerde risicoanalyse, voor alle 
gemeentelijke handhavingstaken met betrekking tot de fysieke leefomgeving prioriteiten gesteld. 
In het handhavingsbeleidsplan wordt nader ingegaan op de verschillende vormen van handhaving 
(nalevingsstrategie, preventiestrategie). Er zijn ook beleidsregels ten aanzien van gedogen 
opgenomen in het plan. Dit bestemmingsplan biedt juridisch-planologische kaders waaraan kan 
worden getoetst. 
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HOOFDSTUK 8: ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 
 
8.1 Algemeen 
Een bestemmingsplan moet economisch uitvoerbaar zijn tijdens de planperiode. Hierbij dient naast 
de economische uitvoerbaarheid vanuit de gemeentebegroting bezien, ook aandacht besteed te 
worden aan de economische uitvoerbaarheid van bestemmingen die gerealiseerd worden door 
particulieren en bedrijven. 
 

8.2 Exploitatieplan 
Op basis van de Wet ruimtelijke ordening is het sinds 1 juli 2008 verplicht om bij een 
bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen. Een exploitatieplan is echter niet verplicht als: 

 er geen ontwikkelmogelijkheden zijn; 

 de gemeente alle grond in eigendom heeft; 

 de gemeente met alle eigenaren van de gronden waarop ontwikkeld kan worden, 
zogenaamde anterieure overeenkomsten heeft afgesloten; 

 de ontwikkeling dusdanig klein van aard is dat de ‘kruimelgevallenregeling’ van toepassing is. 
 
Voor dit bestemmingsplan hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld, omdat de gewenste 
ontwikkeling onder de kruimelgevallenregeling valt.  
 
8.3 Planschade 
De regeling omtrent de tegemoetkoming in de planschade is geregeld in afdeling 6.1 van de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro). In artikel 6.1 Wro is bepaald dat burgemeester en wethouders degene 
die in de vorm van een inkomensderving of een vermindering van de waarde van een onroerende 
zaak schade lijdt of zal lijden als gevolg van onder anderen: 

 een bepaling van een bestemmingsplan, inpassingsplan of beheersverordening; 

 een bepaling van planwijziging of een planuitwerking, onderscheidenlijk een ontheffing of 
nadere eis; 

 een projectbesluit, tijdelijke afwijking, buitenplanse afwijking; 
op aanvraag een tegemoetkoming toekennen, voor zover de schade redelijkerwijs niet voor rekening 
van de aanvrager behoort te blijven en voor zover de tegemoetkoming niet voldoende anderszins 
verzekerd is.  
 
Artikel 6.4a Wro regelt dat gemeenten een overeenkomst kunnen sluiten met de verzoeker van de 
planologische aanpassing dat de planschade die voor tegemoetkoming in aanmerking voor zijn 
rekening komt.  
 
Omdat dit bestemmingsplan feitelijk geen nieuwe ontwikkeling mogelijk maakt, is het niet 
noodzakelijk een planschaderisicoanalyse uit te voeren. Het is eveneens niet noodzakelijk om een 
planschaderisico-overeenkomst te tekenen, aangezien het feitelijk gebruik van het woonperceel niet 
wijzigt en de gebruiks- en bouwregels gelijk zijn aan de omringende woonpercelen. 
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HOOFDSTUK 9: PROCEDURE 
 
9.1 Voorbereidingsprocedure 
Normaal gesproken worden alle bestemmingsplannen voor inspraak 4 weken ter inzage gelegd. In 
dit specifieke geval is de inspraakprocedure overgeslagen om de volgende redenen: 
 

1. Er is feitelijk geen sprake van een ontwikkeling, aangezien het gebruik als woonerf niet 
veranderd. 

2. De eigenaar/gebruiker bouwplannen heeft die momenteel niet uitgevoerd kunnen worden 
vanwege de foutieve bestemming. 

3. De belanghebbenden direct te benoemen en per brief te benaderen zijn: 
- Zilveresdoorn 23 en 42 (direct aangrenzend aan plangebied); 
- Zilveresdoorn 35, 37, 38, 39, 40 en 41 (gelegen nabij plangebied). 

 
9.2 Vaststellingsprocedure 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen van woensdag 12 februari tot en 
met dinsdag 25 maart 2014. In deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend. 
 
Ambtshalve is het plangebied aangepast door een strook grond behorend bij de woonpercelen van 
Zilveresdoorn 23 en 25 toe te voegen. In deze strook is dezelfde fout ontdekt als bij Zilveresdoorn 
44. In de strook is de bestemming “Groen – Wonen in het Groen” omgezet naar de bestemming 
“Woongebied – Wonen in het Groen”. 
 
Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld op 16 juni 2014. 
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BIJLAGEN 

1. Watertoets Aa en Maas: instemming 

2. Watertoets Aa en Maas: samenvatting 


