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1. INLEIDING 

1.1 Algemeen 
 

Middels het voorliggende bestemmingsplan wordt de mogelijkheid gecreëerd om  

op een beperkt aantal locaties aan de Weldaad op het bedrijventerrein ‘Groot Heili-

genberg’ in Cuijk, bedrijfswoningen op te richten. Feitelijk is sprake van reparatie 

van een mogelijkheid die met het opstellen van het momenteel vigerende bestem-

mingsplan is komen te vervallen. 

 

 

 

1.2 Aanleiding en doel 
 
Ten tijde van het opstellen van het bestemmingsplan ‘Groot Heiligenberg 2006’, 

zoals dat is vastgesteld door de raad van de gemeente Cuijk op 11 februari 2008 en 

is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant op 22 

mei 2008, is een aantal mogelijkheden om bedrijfswoningen te realiseren komen te 

vervallen. De gemeente Cuijk wenst op de locaties Weldaad 3, 5, 10 en 16 de moge-

lijkheid om een bedrijfwoning te kunnen realiseren, te herstellen. 

Afbeelding 1. Topografische kaart met globale locatieaanduiding 
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Middels voorliggende partiële herziening wordt de mogelijkheid tot het oprichten 

van bedrijfswoningen op de genoemde locaties planologisch-juridisch vastgelegd, 

waardoor nieuwe bouw- en gebruiksmogelijkheden ontstaan. Het bestemmingsplan 

bestaat uit een verbeelding voor de locatie en bijbehorende regels. Deze toelichting, 

waarin onder andere een verantwoording van de inpasbaarheid van de bedrijfswo-

ningen binnen het betreffende plangebied wordt gegeven, vergezelt het plan. 

 

 

1.3 Plangebied 
 
Het plangebied bestaat uit een viertal deellocaties, gelegen aan de Weldaad 3, 5, 10 

en 16 in Cuijk, zoals weergegeven op de onderstaande afbeelding. De deellocaties 

zijn reeds bebouwd met bedrijfsgebouwen.  

 

 

 

1.4 Geldend bestemmingsplan 
 
Het onderhavige plangebied is geregeld in het vigerende bestemmingsplan ‘Groot 

Heiligenberg 2006’, zoals dat is vastgesteld door de raad van de gemeente Cuijk op 

Afbeelding 2. Kadastrale kaart met rood omlijnd de deellocaties binnen het plangebied. 
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11 februari 2008 en is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie 

Noord-Brabant op 22 mei 2008. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de vige-

rende gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden, zoals deze zijn toegestaan in het 

bestemmingsplan ‘Groot Heiligenberg 2006’. 

 

 

1.5 Leeswijzer 
 
In het volgende hoofdstuk wordt de huidige situatie verwoord. Vervolgens komt in 

hoofdstuk 3 de voorgenomen ontwikkeling aan bod. In hoofdstuk 4 worden de uit-

gangspunten verwoord uit het rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid, die betrek-

king hebben op de onderhavige bestemmingswijziging. In hoofdstuk 5 volgt de 

toetsing van de milieu- en overige onderzoeksaspecten op deze locatie. In hoofdstuk 

6 wordt ingegaan op de juridische verantwoording. Tenslotte wordt in hoofdstuk 7 

ingegaan op het gevoerde overleg en de resultaten van de inspraak, het vooroverleg 

en de terinzagelegging. 
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2. HUIDIGE SITUATIE 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het plangebied en de directe omgeving. Hierbij 

wordt een kort beschrijving gegeven van de ruimtelijke structuur en de aanwezige 

functies. 

 

 

2.1 Ruimtelijke structuur en functies 
 

Het plangebied bestaat uit enkele deellocaties, gelegen aan de Weldaad 3, 5, 10 en 

16 in Cuijk. Op de betreffende percelen zijn in de huidige situatie reeds bedrijven 

met bijbehorende bedrijfsbebouwing gevestigd. De percelen zijn dan ook reeds 

deels bebouwd en grotendeels verhard. 

 

Aan de oostzijde loopt de spoorlijn Nijmegen - Venlo. Ten noorden van het plange-

bied loopt de Beersebaan. In de directe omgeving zijn verder diverse bedrijven ge-

vestigd, met al dan niet bijbehorende bedrijfswoningen. Er is kortom sprake van een 

gemengd gebied, wat ook tot uiting komt in het feit dat voor het plangebied en de 

directe omgeving de bestemming ‘Gemengde doeleinden –GD2– ‘ van toepassing is. 

 

Afbeelding 3. Luchtfoto plangebied en omgeving, met rood omlijnd de deellocaties binnen het plange-

bied. 
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3. PLANBESCHRIJVING 

In dit hoofdstuk wordt het voorgenomen initiatief beschreven. Tevens wordt inge-

gaan op de duurzaamheid en de stedenbouwkundige en ruimtelijke effecten van 

het initiatief op de omgeving. 

 

 

3.1 Ontwikkeling en functies 
 
De gewenste ontwikkeling betreft de het mogelijk maken van het oprichten van 

bedrijfswoningen op de percelen Weldaad 3, 5, 10 en 16. Het betreft feitelijk een 

reparatie van een mogelijkheid die ten tijde van het opstellen van het vigerende 

bestemmingsplan ‘Groot Heiligenberg 2006’ is komen te vervallen. Het betreft (ge-

deeltelijk) inpandige bedrijfswoningen, op reeds met bedrijfsbebouwing bebouwde 

percelen.  

 

Ruimtelijke en stedenbouwkundige effecten 

Aangezien sprake zal zijn van (gedeeltelijk) inpandige bedrijfswoningen bij reeds 

bestaande bedrijfsbebouwing, zijn de ruimtelijke en stedenbouwkundige effecten 

gering. Er zullen er geen zwaarwegende negatieve effecten voor de omgeving op-

treden. 
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4. BELEIDSKADER 

In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op het rijks, provinciaal en gemeentelijk be-

leid (respectievelijk § 4.1, § 4.2 en § 4.3). Het rijksbeleid wordt besproken aan de 

hand van de Nota Ruimte. Het provinciaal beleid wordt onder andere behandeld 

met behulp van de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening. Het gemeentelijk beleid tot 

slot wordt besproken middels het geldende bestemmingsplan. 

 

 

4.1 Rijksbeleid 
 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld. In 

deze Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) staan de plannen voor ruimte en 

mobiliteit. Overheden, burgers en bedrijven krijgen de ruimte om zelf oplossingen 

te creëren. Het Rijk richt zich met name op het versterken van de internationale 

positie van Nederland en het behartigen van de nationale belangen. 

 

De nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vervangt verschillende bestaande 

nota’s, zoals de Nota Ruimte, de Nota Mobiliteit, de agenda Landschap en de agen-

da Vitaal platteland.  

 

Het Rijk zet zich voor wat betreft het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid in voor een 

concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. In de Structuurvisie Infra-

structuur en Milieu worden drie hoofddoelen genoemd om Nederland concurrerend, 

bereikbaar, leefbaar en veilig te houden voor de middellange termijn (2028): 

• Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van 

de ruimtelijk-economische structuur van Nederland; 

• Het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaar-

heid waarbij de gebruiker voorop staat; 

• Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke 

en cultuurhistorische waarden behouden zijn. 

 

Voor de drie rijksdoelen zijn 13 onderwerpen van nationaal belang benoemd, 

waarmee het Rijk aangeeft waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resulta-

ten wil boeken. Bij de realisatie van het voorliggende initiatief is sprake van een 

dermate kleinschalige ontwikkeling dat geen nationale belangen in het spel zijn. De 

beoogde ontwikkeling is dan ook niet in strijd met de nationale belangen zoals ver-

woord in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. 
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4.2 Provinciaal beleid 
 

Structuurvisie Ruimtelijke Ordening 

Op 1 oktober 2010 is de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening van de provincie Noord-

Brabant vastgesteld en op 1 januari 2011 is deze in werking getreden. Op deze da-

tum zijn de delen A en B van de Interimstructuurvisie ingetrokken. Deel C van de 

Interimstructuurvisie 'Ontwikkelingsprojecten West-Brabant' blijft in stand. De uit-

werkingsplannen van het Streekplan 2002 worden eveneens per die datum inge-

trokken. 

 

De structuurvisie is één van de vier provinciale strategische plannen voor de fysieke 

leefomgeving van de provincie Noord-Brabant. De structuurvisie geeft de samen-

hang weer tussen het beleid op het gebied van milieu, verkeer en vervoer en water. 

Het gedachtegoed uit het ontwerp Provinciaal Milieubeleidsplan (juni 2010), het 

Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (2006) en het Provinciaal Waterplan (2009) zijn 

in de Structuurvisie ruimtelijke ordening opgenomen en verwerkt. In de Structuurvi-

sie zijn alleen de ruimtelijk relevante hoofdlijnen uit deze andere strategische plan-

nen opgenomen. Een verdere detaillering van het beleid staat in de plannen zelf.  

 

Daarnaast houdt de Structuurvisie ruimtelijke ordening rekening met het provinciaal 

beleid op economisch, sociaal-cultureel en ecologisch vlak; zoals het advies voor de 

opstelling van een Ruimtelijk Economische Visie, de Cultuurhistorische Waarden-

kaart en het Natuur- en landschapsoffensief. 

 

Doelen Structuurvisie RO 

Een van de doelen van de provincie Noord-Brabant is om het (hoog)stedelijke ge-

bied verder te ontwikkelen tot een krachtig netwerk en daarnaast de groene en 

blauwe waarden van de provincie te versterken om zo duurzame ruimtelijke ont-

wikkeling te waarborgen. De karakteristieke afwisseling tussen stad en land moet 

daarom behouden blijven en versterkt worden.  

 

Daarnaast zal in de komende jaren klimaatverandering een steeds belangrijkere rol 

innemen. Wat de precieze gevolgen van deze klimaatverandering zullen zijn, is nog 

onduidelijk, maar de provincie Noord-Brabant tracht in haar plannen rekening te 

houden met een klimaatbestendige ontwikkeling.    

 

Het ecologische systeem van de provincie zal worden versterkt door natuurgebieden 

te vergroten, te verbinden en milieuomstandigheden te verbeteren. Dit zal niet al-

leen binnen bestaande natuurgebieden gebeuren, maar tevens daaromheen om zo 

een robuuste en krachtige natuur te creëren.  

 

Binnen het landelijk gebied is een tweetal ontwikkelingen gaande. Allereerst is er 

sprake van een verdergaande functiemenging en een verbreding van agrarische 
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activiteiten. Ten tweede is er toenemende specialisatie met schaalvergroting van de 

landbouw zichtbaar. Deze twee ontwikkelingen zijn moeilijk te combineren, waar-

door de provincie Noord-Brabant tot doel heeft gesteld de ontwikkelingen in het 

landelijk gebied op zo’n manier vorm te geven dat de duurzaamheid en vitaliteit 

van het platteland gewaarborgd blijven.  

 

Een andere opgave van de provincie Noord-Brabant is om steeds meer duurzame 

alternatieven voor energiewinning te implementeren. Daarbij moet wel een balans 

gevonden worden tussen de realisatie van duurzame energiewinning en de impact 

op het landschap.  

 

Daarnaast wil de provincie Noord-Brabant haar (Europese) concurrentiepositie als 

duurzame kennisregio met een verscheidenheid aan economische clusters verster-

ken. Daartoe is het zaak om de (inter)nationale bereikbaarheid te verbeteren en zo 

het vestigingsklimaat te versterken. Bovendien wil de provincie meer belang hech-

ten aan de van kwaliteit van werklocaties en wil ze zorgen voor meer samenwerking 

tussen gemeenten om de werkgelegenheid te vergroten.  

 

Concentratie van verstedelijking 

De provincie vindt het belangrijk dat er in Noord-Brabant verschil blijft tussen de 

steden en de kernen in het landelijk gebied. De provincie wil dat er verschillende 

kwaliteiten worden ontwikkeld voor wonen en werken rond de steden en in het 

landelijk gebied. Om zo bij te dragen aan een onderscheidend leef- en vestigings-

klimaat ter versterking van de kenniseconomie in Brabant. De fysieke leefomgeving 

levert een bijdrage aan de gezondheid, bijvoorbeeld door goed toegankelijke voor-

zieningen, een groene leefomgeving, water, een veilige infrastructuur en biedt 

ruimte voor vrijetijdsbesteding. 

 

Bij de opgave voor wonen en werken wordt het accent sterker verlegd naar de te 

ontwikkelen kwaliteiten, de inzet op herstructurering en het beheer van het be-

staand stedelijk gebied.  

 

Door de verstedelijking te concentreren zijn er meer mogelijkheden om een hoog 

voorzieningenniveau in stand te houden en verder te versterken. De concentratie 

van verstedelijking vindt plaats in het zogenaamde 'kralensnoer' van steden op de 

overgang van zand naar klei (van Bergen op Zoom tot aan Oss) en rond de steden 

op het zand (Eindhoven – Helmond, Tilburg en Uden – Veghel). Hier wordt de bo-

venlokale groei van de verstedelijking opgevangen.  

 

In het landelijk gebied bieden vitale kernen landelijke en meer kleinschalige woon- 

en werkmilieus. Ontwikkelingen voor wonen, werken en voorzieningen zijn gericht 

op de eigen behoefte.  
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Structurenkaart 

Op de structurenkaart bij de Structuurvisie is het plangebied gelegen in de zone 

‘kernen in het landelijk gebied’. In de kernen in het landelijk gebied met de bijbeho-

rende zoekgebieden voor verstedelijking wordt de lokale behoefte voor verstedelij-

king opgevangen (wonen, werken en voorzieningen). De provincie vraagt gemeen-

ten om in regionaal verband afspraken te maken over de verdeling van het pro-

gramma voor wonen en werken. 

 

Afbeelding 4.  Uitsnede ‘Structurenkaart’ uit de Structuurvisie ruimtelijke ordening 
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Binnen de kernen in het landelijk gebied is ruimte beschikbaar voor specifieke ver-

beterprojecten van enige omvang. Het gaat om kwalitatieve verbeteringen in be-

staand stedelijk gebied zoals het saneren van milieuhinderlijke bedrijvigheid in de 

kern en het behouden van vrijkomende cultuurhistorisch waardevolle complexen. 

 

In de kernen in het landelijk gebied hanteert de provincie als uitgangspunt dat er 

alleen voorzieningen worden gevestigd die qua aard, schaal en functie passen. Dit 

zijn voorzieningen met een lokaal verzorgingsgebied. 

 

Afweging structuurvisie ruimtelijke ordening 

Het plangebied ligt binnen een kern in het landelijk gebied, namelijk de kern Cuijk. 

In het onderhavige geval is sprake van het mogelijk maken van enkele (gedeeltelijk) 

inpandige bedrijfswoningen bij bestaande bedrijven, waarbij de ruimte binnen het 

bestaande bebouwde gebied zo optimaal mogelijk benut wordt. De ontwikkeling is 

dan ook in lijn met het door de provincie voorgestane streven naar intensivering en 

concentratie van verstedelijking.  

 

Verordening ruimte Noord-Brabant 2012 

In de Wet ruimtelijke ordening is vastgelegd hoe de bevoegdheden voor de ruimte-

lijke ordening zijn verdeeld tussen gemeenten, provincies en rijk. Zo is bijvoorbeeld 

opgenomen dat de provincie regels kan opstellen waarmee een gemeente rekening 

moet houden bij het ontwikkelen van bestemmingsplannen. Dit kan de provincie 

doen middels het opstellen van een ‘provinciale planologische verordening’.  

 

De provincie Noord-Brabant heeft ervoor gekozen om een ‘Verordening ruimte 

Noord-Brabant’ op te stellen als één van de uitvoeringsinstrumenten binnen de 

structuurvisie. De Verordening ruimte Noord-Brabant 2012 geldt met ingang van 1 

juni 2012. 

 

De verordening bestaat uit tekst en kaartmateriaal. De tekst bevat regels waarmee 

gemeenten rekening moeten houden bij het opstellen van bestemmingsplannen, 

projectbesluiten en beheersverordeningen. Aan de hand van de kaart kan vastge-

steld worden waar welke regels van toepassing zijn. 

 

Voor het voorliggende bestemmingsplan is met name het onderwerp ‘Stedelijke 

ontwikkeling’ (artikel 3) met de bijbehorende kaart van belang.  
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Op de kaart ‘Stedelijke ontwikkeling’ staan de bestaande stedelijke gebieden aan-

gegeven. Het uitgangspunt is dat eerst in het bestaand stedelijk gebied naar bouw-

mogelijkheden wordt gezocht, voordat de zoekgebieden voor stedelijke ontwikke-

ling mogen worden benut. De locaties die deel uitmaken van het plangebied zijn 

gelegen binnen het bestaand stedelijk gebied, conform hetgeen is aangegeven in 

artikel 3.1 van de Verordening Ruimte. Als bestaand stedelijk gebied zijn namelijk 

aangewezen de gebieden aangeduid als ‘stedelijk concentratiegebied’ en de kernen 

in landelijk gebied, waarvan de geometrische plaatsbepaling en de begrenzing met 

een nauwkeurigheid van 12,5 meter zijn vastgelegd. In de begripsbepalingen van de 

Verordening Ruimte is het begrip ‘bestaand stedelijk gebied’ gedefinieerd als: ‘ge-

bied dat het bestaande ruimtebeslag van een kern bevat ten behoeve van een sa-

menhangende ruimtelijke structuur van stedelijke functies’. 

In artikel 3.2 ‘Stedelijke ontwikkeling in bestaand stedelijk gebied’ wordt verder 

aangegeven dat bestemmingsplannen die voorzien in een stedelijke ontwikkeling, 

uitsluitend zijn gelegen in het bestaand stedelijk gebied. Aan deze voorwaarde 

wordt bij de voorgenomen ontwikkelingen voldaan. 

Omdat sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling binnen bestaand stedelijk gebied, 

is artikel 2 ‘Bevordering ruimtelijke kwaliteit’ van de Verordening Ruimte niet van 

toepassing. 

Afbeelding 5.  Uitsnede kaart ‘Stedelijke ontwikkeling’, uit de Verordening ruimte Noord-Brabant 

Bron: website provincie Noord-Brabant (www.brabant.nl) 
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Voor wat betreft de ecologische hoofdstructuur is het uiteindelijke doel om te ko-

men tot een robuust netwerk van natuurgebieden, inclusief de verbindingen daar-

tussen. Gemeenten worden verplicht de op de kaart opgenomen EHS goed in hun 

bestemmingsplannen op te nemen. In de verordeningtekst is beschreven hoe deze 

gebieden moeten worden beschermd.  

Uit de kaart ‘Natuur en landschap’ blijkt dat plangebied niet is gelegen binnen een 

gebied met een bijzondere aanduiding. Wel zijn er in de ruimere omgeving enkele 

gebieden/ stroken aangeduid als ‘Ecologische Hoofdstructuur’. Met de realisatie van 

de (gedeeltelijk) inpandige bedrijfswoningen wordt hierop echter geen invloed uit-

geoefend. 

 

Volgens de kaart ‘Waterberging ligt het projectgebied niet binnen een ‘waterber-

gingsgebied’ of een ‘reserveringsgebied waterberging’. Vanuit de kaart ‘Water’ be-

staan er geen belemmeringen voor de voorgenomen ontwikkelingen.  

Afbeelding 6.  Uitsnede kaart ‘Natuur en landschap’, uit de Verordening ruimte Noord-Brabant 

Bron: website provincie Noord-Brabant (www.brabant.nl) 
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In de Verordening Ruimte Noord-Brabant 2011 wordt verder aangegeven dat be-

drijfswoningen niet wenselijk zijn op zware en middelzware bedrijventerreinen. Bij 

een (gemengde) woonomgeving of op een woon-werklocatie zijn bedrijfswoningen 

wel toegestaan. Aangezien feitelijk sprake is van een licht bedrijventerrein (overwe-

gend categorie 1 en 2) en ook min of meer van een woon-werklocatie, gezien het 

aantal reeds aanwezige bedrijfswoningen, zijn de te realiseren bedrijfswoningen 

vanuit het provinciaal beleid niet bezwaarlijk. 

 

Conclusie provinciaal beleid 

Het plangebied is gelegen binnen bestaand stedelijk gebied, zoals aangegeven in de 

provinciale beleidsdocumenten. Er wordt voldaan aan de beleidslijnen voor de ker-

nen in het landelijk gebied en aan de beleidslijnen voor zuinig ruimtegebruik en 

concentratie van verstedelijking. Verder bestaan er vanuit de ligging ten opzichte 

van ecologisch waardevolle en/ of waterbergingsgebieden geen belemmeringen. Er 

kan kortom geconcludeerd worden dat de voorgenomen ontwikkelingen binnen het 

provinciale ruimtelijk beleid van de provincie Noord-Brabant passen. 

 

 

4.3 Gemeentelijk beleid 
 
Vigerend bestemmingsplan ‘Groot Heiligenberg 2006’ 

Het plangebied is gelegen binnen de plangrenzen van het bestemmingsplan ‘Groot 

Heiligenberg 2006’, dat is vastgesteld door de raad van de gemeente Cuijk op 11 

Afbeelding 7.  Uitsnede kaart ‘Water’, uit de Verordening ruimte Noord-Brabant 

Bron: website provincie Noord-Brabant (www.brabant.nl) 
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februari 2008. Op 22 mei 2008 is het bestemmingsplan goedgekeurd door Gedepu-

teerde Staten van de provincie Noord-Brabant.  

 

In het bestemmingsplan geldt voor de gronden binnen het plangebied de bestem-

ming ‘Gemengde Doeleinden -GD2-‘.  

 

 

De op de plankaart voor ‘Gemengde Doeleinden -GD2-’ aangewezen gronden zijn 

bestemd voor de vestiging van onder meer industriële en ambachtelijke bedrijven / 

inrichtingen alsmede groothandelsbedrijven met de daarbij behorende voorzienin-

gen, waaronder begrepen ondergeschikte kantoorruimte, een kantine en show-

rooms, voor zover deze bedrijven / inrichtingen voorkomen in categorie 1 en 2 van 

de bij de voorschriften opgenomen ‘lijst van bedrijfsactiviteiten’, met uitzondering 

van geluidszoneringsplichtige inrichtingen, zelfbedieningsgroothandelsbedrijven, 

detailhandelsbedrijven en de verkoop van motorbrandstoffen. 

 

Voor bedrijfswoningen geldt dat maximaal één bedrijfswoning per bedrijf/inrichting 

is toegestaan, voor zover bestaand ten tijde van de ter visie legging van het be-

stemmingsplan. Verder is ter plaatse van de aanduiding ‘inpandige bedrijfswoning 

toegestaan’ één bedrijfswoning toegestaan, die geheel of gedeeltelijk dient te wor-

den opgenomen in het bouwvolume van (één van) de bedrijfsgebouwen. 

 

Afbeelding 8.  Uitsnede plankaart behorende bij het bestemmingsplan ‘Groot Heiligenberg 2006’. 
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Voor de deellocaties binnen het plangebied geldt dat er ten tijde van de ter visie 

legging van het bestemmingsplan ‘Groot Heiligenberg 2006’ geen bedrijfswoning 

aanwezig was en tevens is de aanduiding ‘inpandige bedrijfswoning toegestaan’ 

voor geen van de deellocaties opgenomen. 

 

In de voorschriften van het bestemmingsplan is wel een vrijstellingsbevoegdheid 

opgenomen, waarmee Burgemeester en wethouders onder de volgende voorwaar-

den bevoegd zijn vrijstelling te verlenen voor de bouw van een bedrijfswoning: 

1. per bedrijf/inrichting c.q. het bij het bedrijf behorende bouwperceel ten hoogste 

één bedrijfswoning mag worden gebouwd; 

2. een bedrijfswoning mag alleen worden gebouwd indien omliggende bedrijven 

niet onevenredig beperkt worden door de aanwezigheid van de bedrijfswo-

ning(en). Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van een bedrijfswoning zal 

in dat kader rekening gehouden dienen te worden met de voorschriften voort-

vloeiende uit de wettelijke bepalingen zoals de Wet milieubeheer en de milieu-

vergunningen van het omliggende bedrijf; 

3. een bedrijfswoning mag uitsluitend worden gebouwd indien minimaal 50 meter 

afstand in acht wordt genomen ten opzichte van het perceel behorende bij de 

steenhouwerij aan de Heeswijksestraat 9 en aangetoond wordt dat sprake is van 

een aanvaardbaar woon- en leefklimaat; 

4. de bedrijfswoning mag uitsluitend worden gebouwd buiten de op de plankaart 

aangeduide 70 dB(A) contour spoorweglawaai; 

5. de bedrijfswoning mag uitsluitend worden gebouwd buiten de op de plankaart 

aangeduide LPG-hindercirkel; 

6. de bedrijfswoning dient te liggen aan en georiënteerd te zijn op de Beerseweg, 

de Heiligenberg dan wel aan weerszijden van de Heeswijksestraat aan weerszij-

den, voor zover gelegen ten oosten van de Heiligenberg, en ten noorden van de 

Heeswijksestraat, voor zover gelegen ten westen van de Heiligenberg, zoals 

aangegeven op het kaartje ‘Zones bedrijfswoningen toegestaan’ opgenomen in 

paragraaf 2.2.7 van de toelichting; 

7. de bedrijfswoning (inclusief aan- en uitbouwen en bijgebouwen) dient geheel of 

gedeeltelijk te worden opgenomen in het bouwvolume van (één van) de be-

drijfsgebouwen; 

8. de inhoud van de bedrijfswoning bedraagt maximaal 500 m³ (inclusief aan- en 

uitbouwen en bijgebouwen); 

9. op eigen terrein dient in voldoende parkeerruimte te worden voorzien; er geldt 

een parkeernorm van 2 parkeerplaatsen per bedrijfswoning. 

 

Aan voorwaarde 6 kan niet worden voldaan. De deellocaties zijn namelijk gelegen 

buiten de zones waar bedrijfswoningen zijn toegestaan volgens het bij de toelich-

ting van het vigerende bestemmingsplan behorend kaartje ‘Zones bedrijfswoningen 

toegestaan’. 

 



 

Hoofdstuk 4 21  

Conclusie 

Op basis van het bovenstaande, kan geconcludeerd worden dat de realisatie van de 

(gedeeltelijk) inpandige bedrijfswoningen binnen het vigerende bestemmingsplan 

‘Groot Heiligenberg 2006’ niet mogelijk is. In het bestemmingsplan zijn verder ook 

geen vrijstellings- of wijzigingsbevoegdheden opgenomen op basis waarvan de be-

drijfswoningen gerealiseerd kunnen worden. 

 

  

 

 

Afbeelding 9.  Kaart ‘zones bedrijfswoningen toegestaan’ uit paragraaf 2.2.7 van de toelichting beho-

rende bij het bestemmingsplan ‘Groot Heiligenberg 2006’. 

Globale ligging deellocaties 
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5. UITVOERINGSASPECTEN 

In dit hoofdstuk worden de noodzakelijke onderzoeksaspecten behandeld welke in 

het kader van het mogelijk maken van bedrijfswoningen nader onderzocht dienen 

te worden. 

 

 

5.1 Milieuaspecten 
 
5.1.1 Geluid 

 

Bij vaststelling of herziening van een bestemmingsplan is het conform de Wet ge-

luidhinder (Wgh) noodzakelijk dat er aandacht wordt besteed aan de akoestische 

situatie. Aangezien woningen geluidgevoelige objecten zijn, is hiertoe een akoes-

tisch onderzoek
1
 uitgevoerd. 

 

Onderstaand wordt kort ingegaan op de conclusies uit het onderzoek. Voor meer 

informatie wordt verwezen naar de als separate bijlage aan de planstukken toege-

voegde onderzoeksrapportage. 

 

Uit het onderzoek volgt dat op het perceel Weldaad 5 de voorkeursgrenswaarde 

voor wegverkeerslawaai wordt overschreden, maar dat wel wordt voldaan aan de 

maximale ontheffingswaarde. De voorkeursgrenswaarde voor railverkeerslawaai 

wordt niet overschreden. Een hogere waarde Wet geluidhinder voor wegverkeer zal 

aangevraagd moeten worden. De hoogte van deze waarde zal bij een definitieve 

planvorming bepaald moeten worden. 

 

Op de overige percelen is het weg- en railverkeer geen belemmering voor de bouw 

van een woning. Het akoestisch klimaat op de percelen is redelijk tot matig op het 

meest ongunstige punt. Voor bedrijfswoningen op een bedrijventerrein is het kli-

maat niet onacceptabel. Door rekening te houden met de situering van de toekom-

stige bedrijfswoningen kan mogelijk het klimaat worden verbeterd. 

 

Afhankelijk van de hoogte van de geluidsbelasting moet een gevel een bepaalde 

geluidswering bezitten. Bij de omgevingsvergunning moet een toets worden uitge-

voerd naar de geluidswering van de gevels op basis van de exact berekende geluids-

belasting. 

 

                                                      
1 Gemeente Cuijk, Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Groot Heiligenberg, 26 mei 2011. 
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Het realiseren van woningen op de percelen Weldaad 3, 5 en 10 is mogelijk zonder 

dat onacceptabele geluidshinder door andere bedrijven ontstaat of dat de bedrijfs-

voering van de bedrijven wordt beperkt. 

 

Het realiseren van een woning op het perceel Weldaad 16 is niet gewenst. Alleen 

onder zeer strikte voorwaarden, bijvoorbeeld het toepassen van een dove gevel of 

het realiseren van een geluidsscherm, is een woning mogelijk. Dit in verband met de 

geluidsuitstraling van omliggende bedrijvigheid. Meer hierover in paragraaf 5.1.4. 

 

Conclusie 

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat realisatie van de bedrijfswoningen mogelijk 

is. Voor de woning aan de Weldaad 5 geldt dat en hogere grenswaarde zal moeten 

worden aangevraagd. Voor de woning aan de Weldaad 16 zullen in de regels voor-

waarden worden opgenomen, waardoor realisatie van de woning uitsluitend moge-

lijk is, indien afdoende maatregelen worden genomen en indien middels een akoes-

tisch onderzoek wordt aangetoond dat sprake is van een aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat.  

 

Op 8 november 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Cuijk hogere grenswaarden vastgesteld voor de woningen Weldaad 5, 10 

en 16. Het besluit ten aanzien van de vastgestelde hogere grenswaarden is als bijla-

ge 2 aan deze toelichting toegevoegd. 

 

5.1.2 Bodem 

 

In het kader van het voorgenomen initiatief is het uitvoeren van een bodemonder-

zoek noodzakelijk om te bepalen in hoeverre de kwaliteit van de gronden geschikt 

is voor de gewenste functie(s).  

 

Voor zover sprake is van volledig inpandige bedrijfswoningen is het uitvoeren van 

een bodemonderzoek niet noodzakelijk. Voor eventuele niet inpandige delen van 

bedrijfswoningen zijn in de regels voorwaarden opgenomen die het uitvoeren van 

een bodemonderzoek verplicht stellen.  

 

Conclusie 

Voor de inpandige delen van bedrijfswoningen is het uitvoeren van een bodemon-

derzoek niet noodzakelijk. Voor eventuele niet inpandige delen van bedrijfswonin-

gen zal bij de aanvraag tot een omgevingsvergunning voor het bouwen een bo-

demonderzoek overleg dienen te worden, waarmee wordt aangetoond dat de 

grond geschikt zijn voor de beoogde woonfunctie.  
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5.1.3 Luchtkwaliteit 

 

Sinds 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden en staan de 

hoofdlijnen voor regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen beschreven in de Wet 

milieubeheer (hoofdstuk 5 Wm). Hiermee is het Besluit luchtkwaliteit 2005 vervallen. 

Artikel 5.16 Wm (lid 1) geeft weer, onder welke voorwaarden bestuursorganen be-

paalde bevoegdheden (uit lid 2) mogen uitoefenen. Als aan minimaal één van de 

volgende voorwaarden wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen in beginsel geen 

belemmering voor het uitoefenen van de bevoegdheid: 

a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grens-

waarde; 

b. een project leidt – al dan niet per saldo – niet tot een verslechtering van de 

luchtkwaliteit; 

c. een project draagt ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bij aan de luchtverontrei-

niging; 

d. een project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht-

kwaliteit), of binnen een regionaal programma van maatregelen. 

 

Het Besluit NIBM 

Deze AMvB legt vast, wanneer een project niet in betekenende mate (NIBM) bij-

draagt aan de concentratie van een bepaalde stof. De achtergrond van het beginsel 

‘Niet in betekende mate’ is dat de gevolgen van een ontwikkeling voor de luchtkwa-

liteit in een aantal gevallen (beschreven in de ministeriële Regeling NIBM) worden 

tenietgedaan door de ontwikkeling van bijvoorbeeld schonere motoren in het gehe-

le land. 

 

Op 1 augustus 2009 is het nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit (NSL) 

in werking getreden. Als gevolg hiervan is een project NIBM, als aannemelijk is dat 

het project een toename van de concentratie veroorzaakt van maximaal 3%. De 3% 

grens wordt gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde con-

centratie van fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2). Dit komt overeen met 1,2 mi-

crogram/m
3 
voor zowel fijn stof en NO2. Als de 3% grens voor PM10 of NO2 niet wordt 

overschreden, dan hoeft geen verdere toetsing aan grenswaarden plaats te vinden. 

 

Regeling NIBM 

Binnen de getalsmatige grenzen van de Regeling NIBM draagt een project altijd niet 

in betekenende mate bij aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. Voor wonin-

gen en kantoren gelden in de Regeling NIBM de volgende getalsmatige grenzen: 

 

 minimaal 1 ontsluitingsweg minimaal 2 ontsluitingswegen 

 3%-norm 3%-norm 

Woningen (maximaal) 1.500 3.000 

Tabel 1: getalsmatige grenzen Regeling NIBM 
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Achtergrondwaarden 

Volgens de kaarten van het planbureau voor de leefomgeving is de concentratie 

PM10  in 2010 ter plaatse gelegen tussen de 24 en 26 µg/m³ en is de concentratie NO2  

in 2010 ter plaatse gelegen tussen de 20 en 30 µg/m³. In de Wet milieubeheer is de 

jaargemiddelde grenswaarde voor PM10  40 µg/m³. Voor NO2  bedraagt de jaargemid-

delde grenswaarde eveneens 40 µg/m³. Volgens de kaarten van het planbureau voor 

de leefomgeving is de luchtkwaliteit ter plaatse voldoende voor de realisatie van de 

voorgenomen ontwikkeling. Daarnaast zal naar verwachting de luchtkwaliteit in de 

toekomst nog verder verbeteren. 

 

Conclusie  

Middels het voorliggende bestemmingsplan wordt de realisatie van een beperkt 

aantal bedrijfswoningen mogelijk gemaakt. Het aantal valt ruimschoots binnen de 

norm voor woningen waarbij tot 1.500 woningen geldt dat een ontwikkeling niet in 

betekenende mate bijdraagt. De luchtkwaliteit ter plaatse vormt verder blijkens de 

concentratiekaarten van het planbureau voor de leefomgeving ook geen belemme-

ring en er zal dan ook geen sprake zijn van een feitelijke of dreigende overschrijding 

van een grenswaarde. De ontwikkeling van de bedrijfswoningen is kortom niet be-

zwaarlijk in het kader van de luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer. 

 

5.1.4 Milieuzonering 

 

Goede ruimtelijke ordening voorziet in het voorkómen van hinder en gevaar. Door 

bij nieuwe ontwikkelingen voldoende afstand in acht te nemen tussen milieubelas-

tende activiteiten (zoals bedrijven) en gevoelige functies (zoals woningen) kan dit 

gerealiseerd worden. Het is aan de ene kant zaak om te voorkomen dat er hinder en 

gevaar voor gevoelige bestemmingen ontstaat en aan de andere kant dient aan 

bedrijven voldoende zekerheid te worden geboden dat zij niet in hun activiteiten 

worden beperkt door nieuwe gevoelige functies. Om te bepalen of tussen de mili-

eubelastende activiteiten en de gevoelige functies voldoende afstand in acht wordt 

genomen, is gebruik gemaakt van de VNG- publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' 

uit 2009. Van belang hierbij is dat sprake is van een gemengd gebied, waarbij richt-

afstanden in principe met één stap verlaagd kunnen worden. 

 

De beoogde bedrijfswoningen vormen geen functie die volgens de (indicatieve) bro-

chure ‘Bedrijven en Milieuzonering’ gezoneerd dient te worden ten opzichte van 

milieugevoelige functies in de omgeving. Medewerking aan dit project is echter pas 

mogelijk indien blijkt dat een goed woon- en leefklimaat in de bedrijfswoningen 

gegarandeerd is, alsmede dat bedrijven in de omgeving door de nieuwe woonfunc-

tie niet in hun activiteiten worden gefrustreerd. 
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In de omgeving zijn diverse bedrijven gelegen, al dan niet met bijbehorende be-

drijfswoningen. In het akoestisch onderzoek
2
 is voor wat betreft het aspect geluid 

reeds uiteengezet in hoeverre er vanuit omliggende bedrijven beperkingen gelden 

voor de te realiseren bedrijfswoningen. Uit het onderzoek is gebleken dat het reali-

seren van woningen op de percelen Weldaad 3, 5 en 10 mogelijk is zonder dat onac-

ceptabele geluidshinder ontstaat of dat de bedrijfsvoering van de bedrijven wordt 

beperkt. Het realiseren van een woning op het perceel Weldaad 16 is niet gewenst. 

Alleen onder zeer strikte voorwaarden, bijvoorbeeld het toepassen van een dove 

gevel of het realiseren van een geluidsscherm, is een woning mogelijk. In de regels is 

dan ook de voorwaarde opgenomen dat realisatie van een woning op het perceel 

Weldaad 16 uitsluitend mogelijk is indien afdoende maatregelen zijn genomen en 

middels een door het bevoegd gezag goedgekeurd akoestisch onderzoek is aange-

toond dat realisatie van de woning mogelijk is. 

 

Aangezien voor de omliggende bedrijven het aspect geluid het bepalende aspect is 

met de grootste richtafstand, kan geconcludeerd worden dat de te realiseren be-

drijfswoningen de bedrijven in de omgeving niet in hun activiteiten belemmeren. 

Verder geldt dat categorie 1 en 2 bedrijven in een gemengd gebied als algemeen 

aanvaardbaar worden geacht en dat voor diverse bedrijven andere bedrijfswonin-

gen reeds maatgevend zijn omdat deze dichter bij het bedrijf zijn gelegen dan de 

beoogde bedrijfswoningen. 

 

Conclusie 

De in de omgeving gelegen bedrijven vormen geen belemmering voor de op te rich-

ten bedrijfswoningen, met uitsluiting voor de beoogde woning op het perceel Wel-

daad 16, waarvoor aanvullende voorwaarden in het bestemmingsplan zijn opgeno-

men. Geconcludeerd kan worden dat de woningen de omliggende bedrijven niet in 

hun activiteiten zullen belemmeren en dat in de woningen een goed woon- en leef-

klimaat mogelijk is. Vanuit het aspect milieuzonering bestaan er kortom geen on-

overkomelijke belemmeringen 

 

5.1.5 Externe veiligheid 

 

Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of hande-

lingen met gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op bedrijven of transport-

routes. Op beide categorieën is verschillende wet- en regelgeving van toepassing. 

Het huidige beleid voor inrichtingen (bedrijven) is afkomstig uit het Besluit externe 

veiligheid inrichtingen (Bevi), welke 27 oktober 2004 van kracht is geworden. Het 

externe veiligheidsbeleid voor transport van gevaarlijke stoffen staat in de Circulaire 

Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen, welke op 4 augustus 2004 in de staats-

courant is gepubliceerd. De laatste wijziging is in werking getreden op 01 januari 

2010. 

                                                      
2 Gemeente Cuijk, Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Groot Heiligenberg, 26 mei 2011. 
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Basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen 

Vervoer van gevaarlijke stoffen vindt sinds jaar en dag plaats via het spoor, over de 

weg en het water. Knelpunt hierbij is dat er geen plafond bestaat voor de omvang 

en samenstelling van dit vervoer. Theoretisch kan het vervoer ongelimiteerd toene-

men, met dan eveneens ongelimiteerde gevolgen voor de ruimtelijke ordening. De 

overheid is voornemens een zogeheten Basisnet vast te stellen met routes die wor-

den aangewezen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het beleid achter het 

landelijke Basisnet is dat een plafond vastgesteld wordt voor dit vervoer van gevaar-

lijke stoffen. Ook worden randvoorwaarden aan de ruimtelijke ordening gesteld. 

Het Basisnet voor weg is definitief aangeboden in de kamer en daarom deels gepu-

bliceerd in de Circulaire Risiconormering vervoer van gevaarlijke stoffen. Deze wijzi-

ging is van kracht. 

 

Het nieuwe externe veiligheidsbeleid inzake transportleidingen (AMvB Buisleidin-

gen) is in werking getreden op 1 januari 2011, waarbij de bestaande circulaires zijn 

komen te vervallen. In het handboek ‘Buisleiding in bestemmingsplannen’ is aange-

geven hoe om dient te worden gegaan met buisleidingen in bestemmingsplannen.  

 

Plaatsgebonden risico 

Het plaatsgebonden risico beschrijft de kans per jaar dat een onbeschermd individu 

komt te overlijden door een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het plaatsgebonden 

risico wordt uitgedrukt in risicocontouren rondom de risicobron (bedrijf, weg, spoor-

lijn etc.), waarbij de 10-6 contour (kans van 1 op 1 miljoen op overlijden) de maatge-

vende grenswaarde is.  

 

Groepsrisico 

Het groepsrisico beschrijft de kans dat een groep van 10 of meer personen gelijktij-

dig komt te overlijden ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het 

groepsrisico geeft een indicatie van de maatschappelijke ontwrichting in geval van 

een ramp. Het groepsrisico wordt uitgedrukt in een grafiek, waarin de kans op over-

lijden van een bepaalde groep (bijvoorbeeld 10, 100 of 1000 personen) wordt afge-

zet tegen de kans daarop. Voor het groepsrisico geldt de oriëntatiewaarde als ijk-

punt in de verantwoording (géén norm). 

In de circulaire Risico Normering Vervoer Gevaarlijke Stoffen is een verplichting tot 

verantwoording van het groepsrisico opgenomen. Dit houdt in dat over elke over-

schrijding van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico of toename van het groeps-

risico verantwoording moet worden afgelegd (de zogeheten verantwoordings-

plicht). Het betrokken bestuursorgaan moet, al dan niet in verband met de tot-

standkoming van een besluit, expliciet aangeven hoe de diverse factoren (waaron-

der zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid) zijn beoordeeld en eventuele in aanmer-

king komende maatregelen zijn afgewogen. Een belangrijk onderdeel van de ver-

antwoording is overleg met (advies vragen aan) de regionale brandweer.  



 

Hoofdstuk 5 29  

 

(Beperkt) kwetsbare objecten 

Er moet getoetst worden aan het Bevi en de richtlijnen voor vervoer gevaarlijke stof-

fen wanneer bij een ontwikkeling (beperkt) kwetsbare objecten worden toegestaan. 

(Beperkt) kwetsbare objecten zijn o.a. woningen, scholen, kantoorgebouwen met 

een bruto vloeroppervlak van minder dan of gelijk aan 1.500 m2, ziekenhuizen, ho-

tels, restaurants. 

 

Risicovolle activiteiten 

In de directe nabijheid van het plangebied komen geen objecten voor met een ver-

hoogd risico ten aanzien van de externe veiligheid. Volgens de Risicokaart bevindt 

de meest nabij gelegen risicovolle inrichting (Sportcentrum De Kwel, met opslag van 

chloorbleekloog) zich op een afstand van meer dan 375 meter ten oosten van het 

plangebied. Voor deze inrichting is geen plaatsgebonden risicocontour berekend, 

omdat dit conform de Revi niet van toepassing is. De ligging ten opzichte van de 

betreffende inrichting vormt geen belemmering.  

 

 

 

 

 

globale ligging plangebied 

‘De Kwel’ 

gasleiding 

Afbeelding 10. Uitsnede risicokaart provincie Noord-Brabant.  
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Risicovolle transportassen 

Spoor 

Volgens de ‘Risicoatlas Spoor, Vervoer van gevaarlijke stoffen over de vrije baan‘  

vindt over de spoorlijn Nijmegen-Venlo geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. 

Zowel het plaatsgebonden risico als groepsrisico zijn niet in het geding in het plan-

gebied. 

 

Wegverkeer 

In de ‘Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen’ wordt aangegeven dat 

binnen 200 meter van een weg het groepsrisico betrokken moet worden. Het plan-

gebied is niet gelegen binnen 200 meter van doorgaande routes voor vervoer van 

gevaarlijke stoffen (zoals de A73 en provinciale weg). Zowel het plaatsgebonden 

risico als groepsrisico vormen geen belemmering voor de geplande ontwikkeling. 

 

Buisleidingen 

Binnen het plangebied en de directe omgeving van het plangebied zijn geen (on-

dergrondse) leidingen gelegen. Uit de risicokaart blijkt dat er op circa 375 meter ten 

zuidwesten een ondergrondse gastransportleiding is gelegen. Voor deze leiding 

geldt geen plaatsgebonden risicocontour. Gezien de afstand tot deze leidingen 

(meer dan 375 meter), en de reeds aanwezige personendichtheden langs deze lei-

dingen, kan worden aangenomen dat er geen invloed wordt uitgeoefend op de 

hoogte van het groepsrisico. 

 

Water 

De meest nabij gelegen route voor transport van gevaarlijke stoffen over het water 

betreft de Maas, welke is gelegen op een afstand van circa 850 meter van het plan-

gebied. Zowel het plaatsgebonden risico als groepsrisico zijn niet in het geding in 

het plangebied. 

 

Conclusie 

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering in het kader van de voorge-

nomen ontwikkelingen. 

 

 

5.2 Fysieke aspecten 
 

5.2.1 Natuur en landschap 

 

Blijkens de kaart “Natuur en landschap” van de Verordening ruimte Noord-Brabant 

2011 komen in het plangebied en de directe omgeving geen bijzondere natuurlijke 

en/ of landschappelijke waarden voor.  
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Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat de geplande realisatie van (gedeeltelijk) inpandige 

bedrijfswoningen geen consequenties heeft voor natuurlijke en/ of landschappelijke 

waarden in de omgeving van het plangebied. 

 

5.2.2 Flora en fauna 

 

Natuurwetgeving 

De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in respectievelijk de Na-

tuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Deze wetten vormen een uitwer-

king van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Daarnaast vindt beleidsmatig 

gebiedsbescherming plaats door middel van de ecologische hoofdstructuur (EHS), 

die is geïntroduceerd in het ‘Natuurbeleidsplan’ (1990) van het Rijk en op provinciaal 

niveau in het streekplan is uitgewerkt.  

 

De Natuurbeschermingswet heeft betrekking op de Europees beschermde Natura-

2000-gebieden en de Beschermde natuurmonumenten. Ruimtelijke ontwikkelingen 

die effecten hebben op de vastgestelde natuurwaarden van deze gebieden, zijn in 

beginsel niet toegestaan. Indien er een kans bestaat dat effecten zullen optreden, 

dienen deze vooraf in kaart gebracht en beoordeeld te worden. 

De Flora- en faunawet heeft betrekking op alle in Nederland in het wild voorko-

mende zoogdieren, (trek) vogels, reptielen en amfibieën, op een aantal vissen, libel-

len en vlinders, op enkele bijzondere en min of meer zeldzame ongewervelde dier-

soorten (uit de groepen kevers, mieren, schelp- en schaaldieren) en op een honderd-

tal vaatplanten. Bij ruimtelijke ontwikkelingen hoeft echter alleen rekening gehou-

den te worden met de juridisch zwaarder beschermde soorten uit 'tabel 2' en 'tabel 

3' van de Flora- en faunawet, en met vogels. Voor deze soorten moet een ontheffing 

worden aangevraagd wanneer een ruimtelijke ontwikkeling leidt tot schade aan de 

soort of verstoring van leefgebied. Voor soorten van 'tabel 3' en vogels geldt hierbij 

een strenger afwegingskader dan voor soorten van  'tabel 2'. Voor soorten van 

'tabel 2' en vogels geldt bovendien dat een ontheffing niet nodig is wanneer ge-

werkt wordt conform een door LNV goedgekeurde gedragscode.  

 

Resultaten gebiedsbescherming 

Vanwege de beperkte omvang van het plangebied en de ligging in de bebouwde 

kom van Cuijk, valt het plangebied buiten de invloedssfeer van de voor de Natuur-

beschermingswet aangewezen gebieden. De Boswet is niet van toepassing en in het 

bestemmingsplan worden vanuit natuur ook geen beperkingen opgelegd aan het 

ruimtelijk plan. 

 

Resultaten soortenbescherming 

Uit de uitsnede van de kaart ‘Natuur en landschap’ (Verordening ruimte Noord-

Brabant 2011, zie ook paragraaf 4.2) blijkt dat het plangebied niet is gelegen binnen 
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een gebied met een bijzondere aanduiding. Wel zijn er in de ruimere omgeving 

enkele gebieden/ stroken aangeduid als ‘Ecologische Hoofdstructuur’. Met de reali-

satie van de (gedeeltelijk) inpandige bedrijfswoningen wordt hierop echter geen 

invloed uitgeoefend. 

 

De kans op aanwezigheid van beschermde dier- en plantensoorten binnen de deel-

locaties van het plangebied is relatief klein, aangezien de deellocaties reeds groten-

deels verhard zijn en verstoord worden door intensief menselijk gebruik. Tevens is 

geen bijzondere begroeiing aanwezig. 

 

Er kan, mede vanwege de verstoring die in de directe omgeving plaatsvindt, dan ook 

vanuit worden gegaan dat in het gebied hoogstens algemeen voorkomende soorten 

voorkomen. 

 

Effecten 

Verwacht wordt dat de voorgenomen realisatie van (gedeeltelijk) inpandige be-

drijfswoningen geen afbreuk doet aan de gunstige staat van instandhouding van 

aanwezige soorten. Er zullen dan ook geen negatieve effecten optreden ten aanzien 

van de flora en fauna. 

 

Conclusie 

Met de inwerkingtreding van de AMvB geldt een vrijstelling van de artikelen 8 tot 

en met 12 van de Flora- en faunawet voor algemeen voorkomende soorten. Gezien 

de aard en geringe omvang van het plangebied en de geraadpleegde bronnen, 

wordt verwacht dat enkel algemeen voorkomende soorten (behorende bij bescher-

mingsniveau 1) in het plangebied voorkomen. De kans is zeer minimaal dat andere 

bedreigde/ beschermde dier- en/of plantsoorten hun leefgebied in het plangebied 

hebben. Aangezien voor de algemeen voorkomende soorten een vrijstelling van de 

Flora- en faunawet gaat gelden, wordt een aanvullend flora- en faunaonderzoek 

dan ook niet noodzakelijk geacht. 

 

5.2.3 Waterhuishouding 

 

Beleid Waterschap 

Het plangebied valt onder het beheer van waterschap Aa en Maas. Het waterschap 

heeft beleidsuitgangspunten geformuleerd voor het duurzaam omgaan met water 

bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De beleidsuitgangspunten luiden als volgt. 

 

Scheiding van vuil water en schoon hemelwater 

Bij alle nieuwe bouwplannen dient vermenging van vuil afvalwater en schoon he-

melwater te worden voorkomen. Indien mogelijk, wordt alleen het vuile water aan 

de riolering aangeboden. Het schone hemelwater moet worden geïnfiltreerd in de 

bodem. 
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Bij de inrichting, het bouwen en het beheer dienen zo min mogelijk vervuilende 

stoffen toegevoegd te worden aan de bodem en het grond- en oppervlaktewater-

systeem. Daarbij wordt aandacht gevraagd voor het materiaalgebruik. Om water-

vervuiling te voorkomen, dienen geen uitloogbare of uitspoelbare bouwmaterialen 

te worden toegepast. 

 

Doorlopen van de afwegingsstappen: “hergebruik - infiltratie - buffering – afvoer” 

In aansluiting op het landelijke beleid (Nationaal waterplan) hanteert het water-

schap het beleid dat bij nieuwe plannen altijd onderzocht dient te worden, hoe om-

gegaan kan worden met het schone hemelwater. Hierbij dient de genoemde voor-

keursvolgorde doorlopen te worden. 

 

Waterbeheerplan Aa en Maas 2010-2015 

Op 21 december 2009 heeft de Provincie Noord-Brabant goedkeuring gegeven aan 

het Waterbeheerplan van waterschap Aa en Maas. Het waterbeheerplan maakt in-

zichtelijk wat waterschap Aa en Maas de komende zes jaar, vaak in samenwerking 

met partners, gaat doen. Het doel is om het watersysteem en de afvalwaterketen op 

orde te houden. Het beheer van water door het waterschap bepaalt mede dat men-

sen en dieren in Noordoost Brabant leven in een veilige, schone en prettige omge-

ving. De belangrijkste acties uit het waterbeheerplan zijn: 

A. Veilig en bewoonbaar gebied 

1. Investeren in het verbeteren van dijken zodat de veiligheid tegen overstro-

mingen blijft gewaarborgd. Hiervoor verbetert het waterschap de vijf kilo-

meter primaire waterkering en vijf waterkerende kunstwerken die niet aan 

de norm voldoen. 

2. De grootste knelpunten van wateroverlast oplossen. 

 

B. Voldoende water 

1. De baggerachterstand verder wegwerken. 

2. De knelpunten in agrarisch gebied oplossen door inrichtings- en beheer-

maatregelen. 

3. Het aanpakken van de verdroging van natuurgebieden. 

 

C. Schoon water 

1. Onderzoeken of er verontreinigingen in de waterbodem zitten en waar no-

dig het betreffende waterlichaam baggeren. 

2. Afvalwater zo goed mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten blijven zui-

veren. Hiervoor zoekt het waterschap naar nieuwe manieren om het nog be-

ter en voordeliger te doen. 

3. De samenwerking in de afvalwaterketen met gemeenten verder verdiepen. 

4. Initiatieven om diffuse verontreinigingen terug te dringen, blijven stimule-

ren. 
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D. Natuurlijk water 

1. 30 kilometer beek herstellen om te zorgen voor een goede leefomgeving 

voor planten en dieren.  

2. 120 kilometer ecologische verbindingszones (zones die natuurgebieden aan 

elkaar verbindt) aanleggen samen met gemeenten en terreinbeheerders. 

3. 50 barrières voor de vistrek opheffen door onder andere het aanleggen van 

vispassages. Hierdoor creëert het waterschap een belangrijke randvoorwaar-

de voor een gezonde visstand. 

4. Samen met de gemeenten de belangrijkste knelpunten in stedelijk gebied 

aanpakken, zoals blauwalgen en waterstank. 

 

Hydrologisch neutraal ontwikkelen 

Waterschap De Dommel en Waterschap Aa en Maas hebben in de notitie ‘Ontwikke-

len met duurzaam wateroogmerk’ (11 juli 2006) een definitie en randvoorwaarden 

gegeven voor het Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen. Daarbij is een vertaalslag 

gemaakt naar vijf toetsaspecten waaraan een plan of ontwikkeling getoetst kan 

worden. Hydrologisch neutraal ontwikkelen houdt in dat de ontwikkeling geen hy-

drologische achteruitgang ten opzichte van de referentiesituatie tot gevolg heeft. 

Er mogen geen hydrologische knelpunten worden gecreëerd voor de te handhaven 

en de vastgelegde toekomstige landgebruikfuncties in de projectlocatie en het beïn-

vloedingsgebied. 

 

Duurzaam waterbeheer 21
ste

 eeuw 

De kern van het Waterbeleid 21
e
 eeuw is dat water de ruimte moet krijgen, voordat 

het die ruimte zelf neemt. Het water de ruimte geven betekent dat in het landschap 

en in de stad ruimte gemaakt wordt om water op te slaan. Dat betekent bijvoor-

beeld dat toegelaten wordt dat rivieren bij hoge waterstanden gecontroleerd buiten 

hun oevers treden, op plekken waar daar ruimte voor is gemaakt. Daarmee worden 

problemen in andere, lager gelegen gebieden voorkomen. 

 

Vasthouden, bergen, afvoeren 

De waterbeheerders hebben samen gekozen voor een strategie, die uitgaat van het 

principe dat een overvloed aan water wordt opgevangen waar deze ontstaat. Dat 

betekent dat het water niet meer zo snel mogelijk afgevoerd wordt, maar dat het 

water zolang mogelijk wordt vastgehouden onder andere in de bodem. Is vasthou-

den niet meer mogelijk, dan bergen de waterbeheerders het in gebieden die daar-

voor zijn uitgekozen. Door het water zo lang mogelijk vast te houden wordt tevens 

verdroging voorkomen. Pas als het niet anders kan, wordt het water afgevoerd. 
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Water binnen het plangebied 

Oppervlaktewater 

Binnen de directe omgeving van het plangebied is geen oppervlaktewater aanwe-

zig, waarmee bij het voorliggende bestemmingsplan rekening dient te worden ge-

houden.  

 

Hemelwater 

Het streven van het waterschap en de gemeente is in principe gericht op het afkop-

pelen van hemelwater, waardoor dit niet onnodig in het riool terechtkomt. 

In casu is sprake van de realisatie van (gedeeltelijk) inpandige bedrijfswoningen bin-

nen reeds bestaande bedrijfspanden. Indien de bedrijfswoningen volledig inpandig 

gerealiseerd worden dan zal de wijze waarop met hemelwater wordt omgegaan 

ongewijzigd blijven. 

Indien sprake is van gedeeltelijk niet inpandige bedrijfswoningen, dan dient te wor-

den voldaan aan de bovengenoemde uitgangspunten voor wat betreft de omgang 

met hemelwater. De exacte wijze waarop met hemelwater zal worden omgegaan, 

dient dan in het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het 

bouwen nader te worden uitgewerkt.  

 

Afvalwater 

Bij alle nieuwe bouwplannen dient vermenging van vuil afvalwater en schoon he-

melwater te worden voorkomen. Indien mogelijk, wordt alleen het vuile water aan 

de riolering aangeboden. 

 

Overleg waterbeheerder 

In het kader van de procedure wordt een wateradvies aangevraagd. 

 

Conclusie 

In het plangebied vindt door de voorziene bedrijfswoningen in principe geen ver-

groting van het verhard oppervlak plaats gezien de reeds bestaande verharde situa-

tie en het feit dat in principe sprake is van de realisatie van (gedeeltelijk) inpandige 

bedrijfswoningen bij reeds bestaande bedrijfspanden. Er is derhalve sprake van hy-

drologisch neutraal bouwen, omdat er in feite niets wijzigt aan de waterhuishoud-

kundige situatie ter plaatse. Voor eventuele gedeeltelijk niet inpandige bedrijfswo-

ningen geldt dat de exacte wijze waarop met hemelwater zal worden omgegaan, in 

het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen nader 

dient te worden uitgewerkt. 

 

5.2.4 Hoogwaterproblematiek 

 

Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. In deze wet zijn een 

achttal wetten samengevoegd tot één wet. Het Waterbesluit is de uitwerking bij 

algemene maatregel van bestuur van bepalingen van de Waterwet. De Waterrege-
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ling is de uitwerking bij ministeriële regeling van bepalingen van de Waterwet en 

het Waterbesluit. De Waterwet, het Waterbesluit en de Waterregeling zijn het resul-

taat van de in 2004 aangekondigde integratie van waterwetgeving. Een belangrijk 

gevolg van de Waterwet is dat de huidige vergunningstelsels uit de afzonderlijke 

waterbeheerwetten, waaronder de Wet beheer rijkswaterstaatwerken (voor wat 

betreft de ‘natte’ onderdelen) zijn gebundeld tot één vergunning, de Watervergun-

ning. 

 

Wat betreft de oppervlaktewaterlichamen geeft het Waterbesluit een grondslag om 

de grenzen hiervan in de Waterregeling vast te leggen en een grondslag voor de 

grenzen van de gebieden die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht voor het ge-

bruik van waterstaatswerken (vergelijkbaar met het voormalige Besluit rijksrivieren 

op grond van art. 2a Wbr). Uit de kaarten behorende bij het Waterbesluit en de 

Waterregeling, blijkt dat het plangebied buiten het ‘Waterstaatkundig beheer’ ge-

legen is. Tevens valt de locatie buiten de gebieden die zijn vrijgesteld van de ver-

gunningplicht voor het gebruik van waterstaatswerken, waarop paragraaf 6 ‘Ge-

bruik van rijkswaterstaatswerken’ van hoofdstuk 6 van het Waterbesluit niet van 

toepassing is. 

 

Conclusie 

De ligging van de Maas op een afstand van circa 850 meter vormt blijkens de kaar-

ten behorende bij het Waterbesluit geen belemmering voor onderhavige planont-

wikkeling. 

 

5.2.5 Verkeerskundige aspecten 

 

In het kader het creëren van de mogelijkheid om bedrijfswoningen op te richten, 

zijn diverse verkeerskundige aspecten van belang, zoals de beschikbaarheid van par-

keervoorzieningen, de bereikbaarheid en de capaciteit van de aangrenzende wegen.  

 

Voor het bepalen van het benodigde aantal parkeerplaatsen in het plangebied heeft 

de gemeente Cuijk de nota ‘Parkeernorm bij nieuwbouw Volgens de Parkeernota 

Slim Parkeren 2007’opgesteld. Hierin is een stappenplan uiteengezet om te komen 

tot het juiste aantal parkeerplaatsen bij nieuwbouw. Voor woningen in ‘rest be-

bouwde kom’ geldt een parkeernorm van 1,5 – 2 parkeerplaatsen per woning, af-

hankelijk van de prijsklasse van de woning. Dit betekent dat per woning 2 parkeer-

plaatsen dienen te worden gerealiseerd. In de regels is de voorwaarde opgenomen 

dat per bedrijfswoning dient te worden voorzien in 2 parkeerplaatsen op het eigen 

terrein.  

 

De woningen zullen worden ontsloten via de Weldaad. Ten aanzien van de bereik-

baarheid en verkeersaantrekkende werking kan gesteld worden dat de deellocaties 

goed bereikbaar zijn en dat het geringe aantal bedrijfswoningen dat middels het 
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voorliggende bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt, slechts tot een geringe 

toename van het aantal verkeersbewegingen zal leiden. De  capaciteit van de aan-

grenzende wegen is ruim voldoende en de wegen kunnen de geringe toename van 

het aantal verkeersbewegingen dan ook probleemloos verwerken.  

 

Conclusie 

In relatie tot de parkeerbehoefte en de bereikbaarheid van de deellocaties binnen 

het plangebied, zijn er geen belemmeringen te verwachten. 

 

 

5.2.6 Leidingen en infrastructuur 

 

Er zijn op of in de directe omgeving rond het plangebied op basis van de kaarten 

van de Gasunie en de risicokaart van Nederland, geen kabels of leidingen gelegen 

die een zodanige bescherming behoeven, dat zij voorzien dienen te zijn van een 

bestemmingsplanplichtige beschermingszone die tot binnen de plangrenzen van het 

voorliggende bestemmingsplan reikt. Bij de realisatie van de bedrijfswoningen hoeft 

hiermee dan ook geen rekening gehouden te worden. 

 

Conclusie 

Vanuit het aspect ‘leidingen en infrastructuur’ zijn er geen belemmeringen in het 

gebied aanwezig. 

 

5.2.7 Archeologie 

 

In 1992 is het Verdrag van Valletta (Malta) door de landen van de EU, waaronder 

Nederland, ondertekend. Dit verdrag verplicht de Europese overheden tot het be-

schermen van archeologisch erfgoed. Hierbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat 

archeologische waarden in situ1 bewaard moeten blijven. Dat wil zeggen, dat er 

naar gestreefd moet worden om de waarden op de locatie te behouden. Als dit niet 

mogelijk blijkt, bijvoorbeeld bij bouwplannen, dan moeten de waarden worden 

opgegraven en ex situ worden bewaard. Het Verdrag van Valletta is doorvertaald in 

de Monumentenwet 1988, zoals deze gewijzigd is in september 2007. Sinds deze 

wijziging van september 2007 is de gemeente bevoegd gezag op het gebied van 

cultuurhistorie en archeologie.  

 

De gemeente Cuijk heeft een bijzonder rijk bodemarchief. Op veel plaatsen zijn ar-

cheologische sporen aanwezig of te verwachten vanwege de bewoningsgeschiedenis 

gedurende de Romeinse tijd, maar ook vanwege nog aanwezige sporen uit de Pre-

historie en de vroege en late Middeleeuwen. Het beleidsplan is dan ook opgesteld 

om aan te geven hoe de gemeente hiermee om gaat. Bij het beleidsplan hoort ook 

een archeologische beleidskaart (zie navolgende figuur voor een uitsnede hiervan 
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voor het plangebied).In het beleidsplan is ook aangegeven hoe in bestemmings-

plannen omgegaan dient te worden met archeologie.  

 

Zoals op de beleidskaart te zien is, geldt voor de deellocaties van het  plangebied 

dat deze gelegen zijn binnen een gebied met een lage archeologische verwachting. 

Voor ontwikkelingen die plaatsvinden binnen een gebied met een lage archeolo-

gische verwachting geldt dat het uitvoeren van een archeologisch onderzoek niet 

noodzakelijk is.  

 

 

 

Conclusie 

Gezien het feit dat de gronden binnen plangebied een lage archeologische verwach-

ting hebben, is het uitvoeren van een archeologisch onderzoek niet noodzakelijk en 

bestaan er vanuit het oogpunt van archeologie geen belemmeringen.  

 

Indien tijdens de geplande werkzaamheden toch archeologische waarden worden 

aangetroffen dan geldt conform artikel 53 van de gewijzigde Wet op de Archeolo-

gische Monumentenzorg een meldingsplicht bij de minister van OC&W of het door 

hem vertegenwoordigd bevoegd gezag, de gemeente Cuijk. 

 

5.2.8 Beschermde en beeldbepalende elementen 

 

Binnen het plangebied en de directe omgeving zijn geen Rijksmonumenten gelegen. 

Tevens bevindt de locatie zich niet in een beschermd stads- of dorpsgezicht. Ook op 

Afbeelding 11. Uitsnede archeologische beleidskaart Cuijk 

ligging deellocaties 
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de kennisbank (www.kich.nl) wordt geen melding gemaakt van waardevolle histori-

sche landschapselementen binnen de directe omgeving van het plangebied en zijn 

er geen ‘Monumenten Inventarisatie Project’ (MIP)-objecten binnen de directe om-

geving van het plangebied gesitueerd. Er bestaan vanwege de ligging ten opzichte 

van beschermde of beeldbepalende panden kortom geen beperkingen voor de reali-

satie van de bedrijfswoningen. 

 

5.2.9 Duurzaamheid 

 
Bij de realisering en ontwikkeling van de woningen wordt aandacht besteed aan het 

duurzaamheidsaspect. Zo zullen bijvoorbeeld duurzame bouwmaterialen worden 

gebruikt. De locaties zijn verder goed bereikbaar en gelegen in bestaand bebouwd 

gebied, temidden van andere bebouwing. Deze aspecten zijn ook van belang in het 

kader van duurzaamheid. 

 

 

5.3 Economische aspecten 
 
In artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening is bepaald dat een bestemmings-

plan vergezeld gaat van een toelichting waarin de inzichten over de uitvoerbaarheid 

van het plan zijn neergelegd. Daarom wordt eerst ingegaan op de economische uit-

voerbaarheid. Vervolgens zullen de handhavingsaspecten worden behandeld in pa-

ragraaf 5.4. 

 

Onderzoek is ingesteld naar de uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmings-

plan. De omstandigheid dat er voor de gemeente zelf geen kosten zijn verbonden 

aan de realisering en exploitatie van het plan, ontslaat de gemeente niet van de 

verplichting een onderzoek in te stellen naar de uitvoerbaarheid van het plan en de 

uitkomsten in deze plantoelichting op te nemen. 

 

Kostenverhaal 

Om gemaakte kosten te verhalen dient de gemeenteraad ingevolge artikel 6.12 van 

de Wet ruimtelijke ordening een exploitatieplan vast te stellen voor de gronden 

waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorge-

nomen. In artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is opgenomen in welke 

gevallen sprake is van een bouwplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wro. Hieruit 

kan worden afgeleid dat op basis van dit bestemmingsplan sprake is van een nieuw 

bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 Bro, aangezien sprake is van de uitbreiding van 

een gebouw met ten minste 1.000 m² bruto-vloeroppervlakte of met een of meer 

woningen.  

 

Een gemeente kan afzien van een exploitatieplan bij gevallen die voorkomen op de 

kruimellijst van artikel 6.2.2 van het Bro. In dat geval is de gemeente nog wel be-
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voegd een exploitatieplan vast te stellen indien zij kostenverhaal noodzakelijk acht 

of het stellen van een fasering of locatie-eisen noodzakelijk is. 

Als kruimelgevallen worden onder andere aangewezen gevallen waarin er geen 

verhaalbare kosten zijn als bedoeld in artikel 6.2.4 van het Bro (onderdelen b tot en 

met f; kosten van fysieke voorzieningen). Het opstellen van een exploitatieplan is in 

dit geval niet noodzakelijk aangezien er sprake is van een kruimelgeval waarbij er 

geen verhaalbare kosten zijn voor fysieke voorzieningen zoals bedoeld in artikel 

6.2.4 van het Bro. 

De kosten van de planontwikkeling neemt de gemeente voor haar rekening, alsme-

de eventuele planschade. Reden hiervoor is gelegen in het feit dat sprake is van een 

reparatie van een ten tijde van het opstellen van het vigerende bestemmingsplan 

vervallen mogelijkheid om bedrijfswoningen op te richten.  

 

Conclusie 

Het vaststellen van een exploitatieplan is niet noodzakelijk en er hoeft ook geen 

kostenverhaal plaats te vinden.  

 

 

5.4 Handhaafbaarheid 
 

Een eerste vereiste voor een goede handhaving is een handhaafbaar bestemmings-

plan. Bij het ontwikkelen van de regels voor dit bestemmingsplan is daarom geko-

zen voor een zo helder mogelijke juridische methodiek. De regels dienen zo geredi-

geerd te zijn, dat deze in de toetsingspraktijk goed hanteerbaar zijn. Regels dienen 

duidelijke normen te bevatten die niet voor verschillende uitleg vatbaar zijn en te-

vens actueel en controleerbaar zijn. Ook dienen alleen regels te worden opgesteld, 

die de gemeente wil handhaven. Teneinde hieraan te voldoen is bij de actualisatie 

van bestemmingsplannen ervoor gekozen om de regels zoveel mogelijk aan te laten 

sluiten bij landelijk ontwikkelde standaardwerken (SVBP2008). Dezelfde uitgangs-

punten zijn van toepassing op de verbeelding. 
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6. JURIDISCHE VERANTWOORDING 

6.1 Algemeen 
 

De ‘Partiële herziening bestemmingsplan Groot Heiligenberg’ bestaat uit een ver-

beelding en regels die vergezeld gaan van een toelichting. De verbeelding en de 

regels zijn juridisch bindend. De toelichting maakt geen onderdeel uit van het juri-

disch plangedeelte. Wel fungeert de toelichting als interpretatiekader voor de uitleg 

van de regels, indien hierover interpretatieverschillen blijken te bestaan. 

 

 

6.2 Toelichting op de verbeelding 
 
Op de verbeelding hebben alle gronden binnen het plangebied een bestemming 

gekregen. Binnen een bestemming kunnen nadere aanduidingen zijn aangegeven. 

Deze aanduidingen hebben slechts juridische betekenis indien, en voor zover, deze 

in de regels daaraan wordt gegeven. Soms heeft een aanduiding juridisch gezien 

geen enkele betekenis en is uitsluitend aangegeven ten behoeve van de leesbaar-

heid (bijvoorbeeld topografische gegevens). 

 

De analoge verbeelding is getekend op een bijgewerkte en digitale kadastrale on-

dergrond, schaal 1:1000.  

 

 

 6.3 Toelichting op de regels 
 
Hoofdopzet 

De regels zijn ondergebracht in een viertal hoofdstukken: 

• hoofdstuk 1 (inleidende regels), met daarin een aantal regels die van belang zijn 

voor de toepassing en interpretatie van de regels in de overige hoofdstukken en 

de wijze van meten; 

• hoofdstuk 2 (bestemmingsregels), met daarin per bestemming onder meer een 

bestemmingsomschrijving, bouwregels en afwijkingsregels; 

• hoofdstuk 3 (algemene regels), met daarin de anti-dubbeltelbepaling, algemene 

bouw- en afwijkingsregels en overige regels; 

• hoofdstuk 4 (overgangs- en slotregels), met daarin het overgangsrecht en de 

slotbepaling. 

 

Hoofdstuk 1, 3 en 4 behoeven hier geen nadere toelichting. Hierna worden hoofd-

stuk 2 nader toegelicht. 
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Bij de totstandkoming van de regels en verbeelding van onderhavige bestemmings-

plan is aangesloten bij de SVBP2008, de vigerende bestemming ‘Gemengde Doelein-

den –GD2-‘ uit het bestemmingsplan ‘Groot Heiligenberg 2006’ en het Handboek 

digitale bestemmingsplannen Land van Cuijk. 

 

Bestemmingen 

Het plangebied bevat de volgende bestemming: 

 

‘Gemengd’ 

De voor ‘Gemengd’ aangewezen gronden zijn bestemd voor bedrijven in de milieu-

categorie 1 en 2. Op de verbeelding is middels matrixen nadere informatie opgeno-

men met betrekking tot minimale goothoogtes, maximale bouwhoogtes en minima-

le bebouwingspercentages.  
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7. PROCEDURE 

7.1 Bestemmingsplanprocedure 
 

Sinds de invoering van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is er sprake van een ge-

wijzigde bestemmingsplanprocedure. Het vereiste van goedkeuring van Gedepu-

teerde Staten van de provincie Noord-Brabant is hierbij vervallen. De bestemmings-

planprocedure wordt beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuurs-

recht. In de Wro zijn hier enige wijzigingen op van toepassing. Onder de Wro ziet de 

bestemmingsplanprocedure er globaal als volgt uit: 

 

- Voorafgaand aan de procedure genoemd in afdeling 3.4 van de Awb moet uit-

voering worden gegeven aan art. 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening 

(Bro). Dit houdt in dat het college van burgemeester en wethouders van de ge-

meente Cuijk kennis dienen te geven van het feit dat een bestemmingsplan 

wordt voorbereid. 

- Het voorontwerp bestemmingsplan zal in het kader van het vooroverleg op 

grond van artikel 3.1.1. Bro, worden toegestuurd aan de betrokken instanties. 

Tevens zal inspraak worden verleend conform de gemeentelijke inspraakveror-

dening.  

- Het ontwerpbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan wordt gedurende 

zes weken voor een ieder ter inzage gelegd. Hiervan wordt openbare kennisge-

ving gedaan in een of meer lokale huis aan huis bladen en in de Staatscourant 

en langs electronische weg.  

- Daarnaast dient het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken te wor-

den gezonden aan die diensten die belangen hebben bij het te nemen besluit. 

Dit zijn diensten van het Rijk en de provincie, waterschapsbesturen en andere 

besturen met een belang.  

- Zienswijzen kunnen in de periode van zes weken door een ieder schriftelijk of 

mondeling naar voren worden gebracht. In de openbare kennisgeving wordt 

vermeld op welke wijze mondeling zienswijzen kunnen worden ingediend. 

- Binnen twaalf weken na de termijn van terinzagelegging moet de gemeente-

raad beslissen over de vaststelling van het bestemmingsplan. 

- Binnen twee weken na de vaststelling wordt het vastgestelde bestemmingsplan 

gepubliceerd in de Staatscourant en in één of meer lokale huis aan huis bladen. 

Ook wordt het besluit langs elektronische weg toegezonden aan de diensten 

van het Rijk en de provincie, waterschapsbesturen en andere besturen met een 

belang. 

- In afwijking van het bovenstaande wordt het besluit tot vaststelling van het be-

stemmingsplan zes weken na de vaststelling bekendgemaakt, indien door gede-

puteerde staten of de inspecteur een zienswijze is ingediend en deze niet volle-
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dig is overgenomen of indien de gemeenteraad bij de vaststelling van het be-

stemmingsplan daarin wijzigingen heeft aangebracht ten opzichte van het ont-

werp, anders dan op grond van zienswijzen van gedeputeerde staten of de in-

specteur. In zodanig geval zenden burgemeester en wethouders na de vaststel-

ling onverwijld langs elektronische weg het raadsbesluit aan gedeputeerde sta-

ten onderscheidenlijk de inspecteur. 

- De beroepstermijn van zes weken vangt aan de dag na de publicatie. Tegen het 

bestemmingsplan staat voor belanghebbenden rechtstreeks beroep open bij de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een ingesteld beroep heeft 

geen schorsende werking. Daartoe dient afzonderlijk bij de Afdeling Bestuurs-

rechtspraak een voorlopige voorziening te worden aangevraagd. 

- Met ingang van de dag waarop de beroepstermijn afloopt treedt het bestem-

mingsplan in werking. 

 
 
7.2 Inspraak en overleg 
 

Het voorontwerp bestemmingsplan heeft op grond van de inspraakverordening met 

ingang van 28 september 2011 voor een termijn van 4 weken voor inspraak ter inza-

ge gelegen. Tevens is het voorontwerp bestemmingsplan in het kader van het over-

leg als bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) toegezon-

den aan: 

1. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;  

2. VROM Inspectie Regio-Zuid te Eindhoven; 

3. Waterschap Aa en Maas te ’s-Hertogenbosch. 

 

Voor de resultaten van de inspraak en het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1. van 

het Bro wordt verwezen naar het ‘Eindverslag inspraakprocedure en wettelijk voor-

overleg voorontwerp bestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplan 

‘Groot Heiligenberg 2006’”, dat als bijlage aan deze toelichting is toegevoegd. 

  

 

7.3 Zienswijzen 
 
Het ontwerp bestemmingplan “Bedrijventerrein Cuijk, bedrijfswoningen Weldaad”, 

heeft vanaf 12 september 2012 tot en met 23 oktober, gedurende zes weken ter 

inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend. 

 



 

 

Bijlage 1 
Eindverslag inspraakprocedure en wettelijk voorover-

leg voorontwerp bestemmingsplan “Partiële herzie-
ning bestemmingsplan ‘Groot Heiligenberg 2006’” 

 
 









 

 

Bijlage 2 
Besluit ten aanzien van de  

vastgestelde hogere grenswaarden 





 

 

Besluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cuijk inzake de vast-

stelling van hogere grenswaarden krachtens artikel 83 van de Wet Geluidhinder ten 

behoeve van het bestemmingsplan”Groot Heiligenberg”. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Inleiding 

Door middel van het maken van een nieuw bestemmingsplan wordt de bouw van 

een aantal bedrijfswoningen aan Weldaad te Cuijk mogelijk gemaakt. Voor de te 

projecteren woningen geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegver-

keerslawaai en 55 dB voor spoorwegverkeerslawaai. Artikel 83 biedt de mogelijk-

heid om een hogere grenswaarde vast te stellen. 

 

Akoestisch onderzoek 

Ten behoeve van de mogelijkheid om vier bedrijfswoningen te realiseren op indu-

strieterrein Groot Heiligenberg is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. De onder-

zochte woningen hebben de adressen: Weldaad 3, Weldaad 5, Weldaad 10 en Wel-

daad 16.  In het onderzoek is gekeken naar de geluidbelasting van weg- en spoor-

wegverkeer en het industrielawaai.  

 

Voor het wegverkeer zijn er vier maatgevende wegen: de Beersebaan, Heiligenberg, 

Weldaad en de heeswijkseweg. Gebleken is dat de voorkeursgrenswaarde alleen 

overschreden wordt voor de woning Weldaad 5 en alleen door de weg Weldaad.  

 

Ook zijn er berekeningen gemaakt voor de geluidbelasting voor het railverkeer. De 

voorkeurgrenswaarde wordt overschreden op de woningen weldaad 10 en Weldaad 

16.  

 

In geen enkel geval treed een overschrijding van de maximale ontheffingswaarde 

op.  

 

Gelet op de specifieke omstandigheden wordt deze maximale geluidsbelasting op 

de gevel aanvaardbaar geacht. 

 

In dit onderzoek is ook de totale geluidbelasting van weg- en spoorweglawaai on-

derzocht. Gebleken is dat door cumulatie geen onaanvaardbare situaties ontstaan.  

 

Overwegingen 

Aangezien het plan slechts enkele woningen betreft die verspreid gesitueerd zijn, 

zijn maatregelen in de overdracht uit financieel en landschappelijk oogpunt niet 

haalbaar.  

 

Het plan betreft de bouw van bedrijfsgebonden woningen. Hierdoor is het op een 

andere locatie situeren van de woningen niet aan de orde.     





 

 

Procedure 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Burgemeester en Wethouder van Cuijk 

 

Gelet op de Wet geluidhinder, 

 

 

Besluiten: 
 

1. als hogere grenswaarden voor het bestemmingsplan Groot Heiligenberg vast 
te stellen de waarde van maximaal: 

 
ten gevolge van de Weldaad: 
Adres * Waarneemhoogte  Verzochte hogere 

waarde 

Opmerkingen 

Weldaad 5 4,5 m 51 dB  

 

 
ten gevolge van de spoorlijn Nijmegen-Venlo: 
Adres * Waarneemhoogte  Verzochte hogere 

waarde 

Opmerkingen 

Weldaad 10 4,5 m 63 dB  

Weldaad 16 4,5 m 64 dB - 

 

Voor de situering van de waarneempunten wordt verwezen naar het akoestisch 

onderzoek. 
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