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DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck
d.d. 17 september 2019

Gelet op artikel : 3.7 Wet ruimtelijke ordening

Gezien het amendement ingediend door Pro6 en Elan in de raadsvergadering dd. 17 september 2019;

BESLUIT

1. Te verklaren dat een (paraplu)bestemmingsplan wordt voorbereid voor het hele grondgebied 
van de gemeente Cranendonck, uitgezonderd de gronden die behoren tot het plangebied van het 
bestemmingsplan 'Buitengebied' (vastgesteld op 8 december 2009), zoals weergegeven op de bij 
dit besluit behorende tekening met identificatienummer NL.IMRO.1706.VOBB8003-VOBB.

2. Te bepalen dat:
a. het verboden is om in het gebied waarvoor dit voorbereidingsbesluit geldt het gebruik van 

gebouwen waarin op grond van het geldende bestemmingsplan de functie 'wonen' is 
toegestaan, zodanig te wijzigen dat sprake is van andere woonvormen dan de huisvesting 
van één huishouden per woning; onder een verboden wijziging van het gebruik wordt in 
ieder geval verstaan een wijziging ten behoeve van kamerbewoning;

3. Te bepalen dat het verboden is om op de gronden die in het bestemmingsplan 'Kom Budel' zijn 
bestemd als 'Centrum - 1' en zijn aangeduid als 'wonen' het gebruik van de begane grond van de 
gebouwen te wijzigen naar wonen.

4. Te bepalen dat voor de toepassing van het bepaalde onder 2 wordt verstaan onder:
a. woning: een complex van ruimten, dienend voor de huisvesting van één huishouden;
b. huishouden: één of meer personen die een gezamenlijke huishouding voeren, waarbij sprake 

is van continuïteit in samenstelling en onderlinge verbondenheid;
c. kamerbewoning: het gebruik van niet-zelfstandige woonruimte(n) voor bewoning door één 

of meer personen die een afzonderlijk huishouden vormen, niet zijnde logies voor recreatief 
verblijf;

d. niet-zelfstandige woonruimte: een woonruimte die geen eigen, afsluitbare toegang heeft 
vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte en/of waarbij de 
wasgelegenheid, kookgelegenheid en/of het toilet niet aanwezig zijn binnen de woonruimte 
maar deze wordt/worden gedeeld met derden;

e. zelfstandige woonruimte: een woonruimte die een eigen, afsluitbare toegang heeft vanaf de 
openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte en waarbij de wasgelegenheid, 
kookgelegenheid en het toilet aanwezig zijn binnen de woonruimte en deze niet worden 
gedeeld met derden.

5. Te bepalen dat burgemeester en wethouders middels een omgevingsvergunning kunnen 
afwijken van het verbod als bedoeld onder 2 en 3, indien de aanvraag voldoet aan de volgende 
voorwaarden, die moeten worden onderbouwd in een door de aanvrager aan te leveren 
ruimtelijke onderbouwing:

a. de activiteit is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening;
b. de activiteit is niet in strijd met het van toepassing zijnde beleid. Bij strijdigheid met beleid 

wordt in principe géén medewerking verleend. Zijn er specifieke omstandigheden die 
afwijking rechtvaardigen dan geldt bij de besluitvorming een zwaardere motiveringseis,
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tenzij verwezen kan worden naar een beleidsontwikkeling die al op schrift is gesteld en 
waarvan aannemelijk is dat die als zodanig vastgesteld gaat worden, dan wel de aanvraag 
past binnen het in voorbereiding zijnde (paraplu)bestemmingsplan;

c. de activiteit leidt niet tot een onevenredige aantasting van:
• het straat- en bebouwingsbeeld;
• de verkeersveiligheid;
• de sociale veiligheid;
• de gebruiks- of bouwmogelijkheden van de aangrenzende percelen of (agrarische) 

bedrijven;
• landschappelijke en/of natuurlijke waarden;
• cultuurhistorische waarden;
• de milieusituatie;

d. de activiteit is niet in strijd met het gemeentelijk parkeerbeleid, zoals opgenomen in het 
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 201 7 of diens rechtsopvolger;

e. indien sprake is van de realisatie van (een) nieuwe woning(en): de realisatie van de nieuwe 
woning(en) past binnen de regionale woningbouwprogrammering.

f. de initiatiefnemer aantoont dat hij een omgevingsdialoog heeft gevoerd en inzichtelijk heeft 
gemaakt op welke wijze de uitkomsten daarvan in het plan verwerkt zijn.

6. Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt op 18 september 2019.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck

1086413/1092188
2



pro©
Amendement: op registratienummer 1086413/ Voorbereidingsbesluit Wonen

De Raad van de Gemeente Cranendonck in vergadering bijeen d.d. 17 
september 2019,

Overwegende dat:

• er nu een uitzondering wordt gemaakt voor het perceel Libellestraat 15 
in Maarheeze, kadastraal bekend als MHZ00 sectie D nummer 1642

• het niet wenselijk is uitzonderingen te maken in een dergelijk voorstel
• er een manco in het bestemmingsplan is geconstateerd en dat dit 

middels dit voorbereidingsbesluit te nemeahersteld wordt

V Ca. i .
Besluit: het besluit, lid 2b te schrappen

En gaat over tot de orde van de dag

fe!r
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Namens de fractie van Pro6 Cranendonck,
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Mane Beenackers- van Poppel /
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Amendement: op registratienummer 1086413/ Voorbereidingsbesiuit Wonen

De Raad van de Gemeente Cranendonck in vergadering bijeen d.d. 17 
september 2019,

Overwegende dat:

• er nu een uitzondering wordt gemaakt voor het perceel Libellestraat 15 
in Maarheeze, kadastraal bekend als MHZ00 sectie D nummer 1642

• het niet wenselijk is uitzonderingen te maken in een dergelijk voorstel
• er een manco in het bestemmingsplan is geconstateerd en dat dit 

middels dit voorbereidingsbesiuit te nemen hersteld wordt

Besluit: het besluit, lid 2b te schrappen

En gaat over tot de orde van de dag

Namens de fractie van Pro6 Cranendonck,

I\/I a Ti0 w-*ri Ds-mr-vj-tl



Amendement: Voorbereidingsbesluit Wonen

De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen d.d. 17 september 2019,

Overwegende dat:

• Elk perceel in Cranendonck op dezelfde manier moet worden behandeld.

• Er geen bestuurlijke toezeggingen zijn gedaan m.b.t. het perceel libellestraat 
15 in Maarheeze.

Besluit:

-Het voorbereidingsbesluit ook van toepassing te verklaren op het perceel Libellestraat 15 te 
Maarheeze. (MHZ00 sectie D nummer 1642)

En gaat over tot de orde van de dag,

Namens fractie ELAN,

Amendement / Motie

Ingediend door:

L, i fctvi

Datum: 1 7 SEP
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