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1. INLEIDING 
 
 
1.1 Algemeen 
 
De heer Slenders is voornemens aan de Weebosch 143 in Bergeijk de bestemming 
‘Agrarisch’ te wijzigen in de bestemming ‘Bedrijf’. De heer Slenders exploiteert een 
montagebedrijf op bovengenoemde locatie. De opdrachten worden op locatie uitgevoerd. 
Aan de Weebosch is slechts de bedrijfswoning en de opslag ten behoeve van het bedrijf 
aanwezig.   
In het verleden is op deze locatie een agrarisch bedrijf gevestigd geweest. Het agrarisch 
bedrijf is inmiddels beëindigd. De heer Slenders is voornemens om de aanwezige schuur 
te slopen en op deze locatie een nieuwe loods/schuur te realiseren voor het 
montagebedrijf. De bestaande schuur heeft een oppervlakte van 463m², op dezelfde 
locatie zal een nieuwe loods/schuur worden gerealiseerd met een maximale omvang van 
400m². Deze schuur zal worden gebruikt voor de opslag van materialen en 
gereedschappen voor het montagebedrijf. Daarnaast zal de bedrijfswagen en 
aanhangers in de loods worden gestald. 
Deze wijziging is niet mogelijk in het vigerende bestemmingsplan. In het geldende 
bestemmingsplan (Weebosch 2011) is geen wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de 
bestemming te wijzigen naar “Bedrijf”. 
 
De gemeente Bergeijk is bereid medewerking te verlenen aan het verzoek. Besloten is 
een bestemmingsplan voor de locatie op te stellen.  
 
 
1.2 Ligging van het plangebied 
 
Het plangebied is gelegen aan de Weebosch 143 te Bergeijk in het kerkdorp 
Weebosch.  
 

 
Figuur 1 Ligging plangebied                                     Bron: GoogleEarth 
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Dit kerkdorp is gelegen ten zuidwesten van de kern Bergeijk. Nabij Weebosch liggen 
de uitgestrekte bossen en heidevelden van Boswachterij De Kempen en de 
Cartierheide. 
 
De planlocatie ligt aan de zuidelijke entree van het kerkdorp. Ten zuiden en westen 
van het perceel zijn andere agrarische bedrijven en akkerlanden aanwezig. Ten 
noorden van het perceel begint de woonbebouwing van het kerkdorp. Het perceel is 
rechtstreeks ontsloten aan de Weebosch, de doorgaande straat waaraan de 
lintbebouwing van het dorp gesitueerd is.  
 
Op het perceel zijn momenteel een gedeelte van de oude bedrijfswoningen, de nieuwe 
bedrijfswoning en de oude schuur aanwezig. De oude bedrijfswoning wordt gebruikt 
ten behoeve van de opslag totdat de nieuwe loods gereed is.  
 
 
1.3 Vigerend bestemmingsplan 
 
Het plangebied is gelegen binnen het bestemmingsplan Weebosch 2011 van de 
gemeente Bergeijk, vastgesteld door de gemeenteraad op 1 maart 2012. Binnen het 
bestemmingsplan zijn de gronden bestemd als ‘Agrarisch’ met de functieaanduiding 
‘bedrijfswoning’. Deze gronden zijn bestemd voor grondgebonden agrarische bedrijven, 
agrarisch grondgebruik,   productiegebonden detailhandel, bedrijfswoningen ter plaatse 
van de aanduiding ‘bedrijfswoning’ met de daarbij behorende tuinen, erven en 
verhardingen,     groenvoorzieningen, water en waterhuishoudkundige voorzieningen 
en extensief recreatief medegebruik. 
Het uitoefenen van een bedrijf in categorie 2 is binnen de bestemming ‘Agrarisch’ niet 
toegestaan, hiervoor is tevens geen wijzigingsbevoegdheid opgenomen.  
 

 
Figuur 2 Vigerend bestemmingsplan      Bron: Ruimtelijkeplannen.nl 
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1.4 Inhoud van de toelichting 
 
In hoofdstuk 2 van onderhavige bestemmingsplantoelichting worden de relevante 
beleidskaders nader toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt de bestaande en nieuwe situatie 
beschreven. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de milieuhygiënische- en planologische 
aspecten binnen het plangebied. In hoofdstuk 5 komt de financiële haalbaarheid aan 
de orde. In hoofdstuk 6 komt de juridische regeling van het plan aan de orde. Tenslotte 
wordt in hoofdstuk 7 de procedure beschreven.  
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2. BELEIDSKADER 
 
 
2.1 Rijksbeleid 
 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, 2012 
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is vastgesteld op 14 maart 2012. De 
Structuurvisie is de opvolger van de voormalige Nota Ruimte. In de SVIR legt het Rijk 
de ambities voor Nederland in 2040 vast, er wordt dus een visie gepresenteerd van 
waar Nederland in 2040 moet staan. Dit gebeurd aan de hand van (inter)nationale 
ontwikkelingen die de ruimtelijke en mobiliteitsopgaven zowel bovengronds als 
ondergronds voor de toekomst moeten bepalen. Zo werkt het Rijk aan een 
concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. Dit betekent onder andere dat 
het Rijk een aantrekkelijk vestigingsklimaat wil ontwikkelen, waarbij de 
concurentiekracht voor internationale bedrijven en een economische ontwikkeling 
wordt versterkt. Hierbij zijn ander andere  sterke stedelijke regio’s nodig, waarbij een 
goede ‘quality of life’, optimale bereikbaarheid en goede (logistieke) verbindingen met 
Europa en de wereld het uitgangspunt zijn. Om deze ambities waar te kunnen maken 
vraagt het Rijk ook steun aan de  decentrale overheden, de diverse marktpartijen en 
kennisinstellingen.  
 
Naast deze ambities voor de lange termijn kiest het Rijk tevens drie concrete doelen 
om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden voor de 
middellange termijn (2028), te weten: 
 Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van 

de ruimtelijk-economische structuur van Nederland; 
 Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de 

gebruiker voorop staat; 
 Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden behouden zijn. 
 
Hierbij maakt het Rijk gebruik van verschillende nationale belangen, waarvoor zij 
verantwoordelijk zijn en resultaten wil boeken. Onderhavig plan heeft echter geen 
invloed op de beschreven doelen die het Rijk nastreeft. De beoogde ontwikkeling heeft 
een te kleinschalig karakter om hier effect op te hebben. 
  
Naast de Structuurvisie kent de Rijksoverheid ook het  ‘Besluit en ministeriële regeling 
algemene regels ruimtelijke ordening (Barro, Rarro), 2011’ . De eerste tranche van het 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening is vastgesteld op 22 augustus 2011 en op 
30 december 2011 in werking getreden. Dit Barro is ontstaan bij het ontwerp 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR).  
Het Rijk heeft hierin vastgelegd dat voor een aantal specifieke onderwerpen algemene 
regels gelden, dit is immers een bevoegdheid van het Rijk.  Het gaat hierbij om het 
beschermen van de nationale belangen. Aangezien bij onderhavige planvorming geen 
nationaal belang is gemoeid zijn er geen regels uit het Barro en dus ook uit het Rarro 
van toepassing. 
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2.2 Provinciaal  beleid 
 
Structuurvisie Noord- Brabant 
Op 1 oktober 2010 hebben Provinciale Staten de Structuurvisie ruimtelijke ordening 
Noord-Brabant vastgesteld. De provincie Noord-Brabant heeft in de Structuurvisie de 
hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid tot 2025, met een doorkijk tot 2040, vastgelegd. De 
visie is bindend voor het ruimtelijk handelen van de provincie.  
 
Het is de basis voor de wijze waarop de provincie de instrumenten inzet die de Wet 
ruimtelijke ordening biedt. De visie geeft een ruimtelijke vertaling van de opgaven en 
doelen uit de Agenda van Brabant. 
De woonwensen en de leefbaarheid in de dorpen en steden, de behoefte aan 
gebiedseigenheid en identiteit van stad, dorp en landschap en klimaatverandering 
staan in de volle aandacht. Noord-Brabant wil blijven ontwikkelen, maar Noord-Brabant 
stelt ook eisen aan de kwaliteit van de leefomgeving. Daarom gaat de provincie meer 
dan voorheen duurzaam en zorgvuldig om met de leefomgeving en de ruimte. Ze wil 
een goede relatie creëren tussen wonen en werken in de stedelijke omgeving en een 
groene landelijke omgeving daarbuiten. 
 
Om dit te bereiken zijn dertien provinciale ruimtelijke belangen van belang. 

1. Regionale contrasten 
2. Een multifunctioneel landelijk gebied 
3. Een robuust en veerkrachtig water- en natuursysteem 
4. Een betere waterveiligheid door preventie 
5. Koppeling van waterberging en droogtebestrijding 
6. Ruimte voor duurzame energie 
7. Concentratie van verstedelijking 
8. Sterk stedelijk netwerk: BrabantStad 
9. Groene geledingszones tussen steden 
10. Goed bereikbare recreatieve voorzieningen 
11. Economische kennisclusters 
12. (inter)nationale bereikbaarheid 
13. Beleefbaarheid stad en land vanaf de hoofdinfrastructuur 

 
Het beleid met betrekking tot ontwikkeling van stedelijke functies is gericht op het 
proces om te komen tot locaties voor wonen en werken en niet zozeer op de 
inhoudelijke afweging welke plekken de voorkeur hebben.  
 
Verordening ruimte2014 
In de Wro is geregeld dat de provincie in een aparte verordening regels kan opstellen 
die door elke gemeente in Noord-Brabant moet worden toegepast bij ruimtelijke 
besluiten. Derhalve hebben de Provinciale Staten van Noord-Brabant op 7 februari 
2014 en 14 maart 2014 de Verordening ruimte 2014 (Vr) vastgesteld. Daarnaast 
hebben Gedeputeerde Staten op 18 maart 2014 besloten de Vr op onderdelen te 
wijzigen waarna deze op 19 maart 2014 in werking is getreden. Deze verordening 
regelt diverse ruimtelijke onderwerpen. De bepalingen voor deze onderwerpen zijn 
gebaseerd op het provinciale beleid zoals dat opgenomen is in de Structuurvisie 2010 
– partiële herziening 2014. 
 
De ontwikkelingsmogelijkheden voor locaties volgen uit het gebied waarin ze gelegen 
zijn. In de Verordening ruimte is onderscheid gemaakt tussen structuren en 
aanduidingen.  
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De structuren bestaan uit ‘bestaand stedelijk gebied’, ‘ecologische hoofdstructuur’, 
‘groenblauwe mantel’ en ‘gemengd landelijk gebied’. Deze vier structuren zijn Brabant-
dekkend. Per structuur zijn er regels uitgewerkt onder welke voorwaarden welke 
functies ontwikkeld kunnen worden. Onderhavige projectlocatie is gelegen binnen de 
structuren ‘bestaand stedelijk gebied, kern in landelijk gebied’ en ‘agrarisch gebied’.  
De aanduidingen zijn opgenomen binnen de themakaarten. Deze themakaarten 
betreffen aanduidingen ten aanzien van ‘stedelijke ontwikkeling’, ‘cultuurhistorie’, 
‘agrarische ontwikkeling en windturbines’, ‘water’ en ‘natuur en landschap’. 
 
Voor onderhavige projectlocatie zijn aanduidingen opgenomen op de themakaart 
agrarische ontwikkeling en windturbines Op deze themakaart is de projectlocatie deels 
gelegen in de aanduiding ‘beperkingen veehouderij’. 

 
Figuur 3 Verordening ruimte 2014 

 
Ten aanzien van onderhavig initiatief zijn er meerdere sporen die gevolgd moeten  
worden in het kader van toetsing aan de Vr. Ten eerste zijn er algemene regels voor de 
bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van toepassing, die opgenomen zijn in 
hoofdstuk 2 van de Vr. Daarnaast moet getoetst worden aan artikel 7 in verband met 
de ligging van het bedrijf in gemengd landelijk gebied. 
Toetsing aan de regels met betrekking tot de aanduiding ‘beperkingen veehouderij’ is 
niet nodig aangezien bij onderhavig initiatief geen dieren worden gehouden. 
  
Algemene regels (hoofdstuk 2 Vr): 
Hoofdstuk 2 van de Vr stelt algemene regels ter bevordering van de ruimtelijke kwaliteit 
(artikel 3). In deze regels wordt gesteld dat bijgedragen moet worden aan de zorg voor 
het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit. De bevordering van de 
ruimtelijke kwaliteit wordt uitgesplitst in de zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit (artikel 
3.1 Vr) en de kwaliteitsverbetering van het landschap (artikel 3.2 Vr). 
 
Zorgplicht ruimtelijke kwaliteit (art. 3.1 Vr): 
In artikel 3.1 wordt gesteld dat bij ruimtelijke ontwikkelingen het principe van zorgvuldig 
ruimtegebruik wordt toegepast. Het doel hierbij is om bestaande bebouwing zo goed 
mogelijk te benutten. Het principe zorgvuldig ruimtegebruik bij ruimtelijke 
ontwikkelingen houdt in ieder geval in dat bij ruimtelijke ontwikkelingen gebruik wordt 
gemaakt van een bestaand bouwperceel en dat een uitbreiding van het op grond van 
het geldende bestemmingsplan toegestane ruimtebeslag slechts is toegestaan mits de 
financiële, juridische of feitelijke mogelijkheden ontbreken om de beoogde ruimtelijke 
ontwikkeling binnen dat toegestane ruimtebeslag te doen plaatsvinden.  
De bestaande schuur en bedrijfswoning voldoen niet meer aan de huidige normen. Een 
deel van de bedrijfswoning is reeds gesloopt.  
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Het overige deel wordt gesloopt nadat de nieuwe loods opgericht is. Per saldo is na 
sloop en nieuwbouw 300m² minder bebouwing aanwezig op het perceel. Hieruit kan 
worden geconcludeerd dat sprake is van zuinig ruimtegebruik. 
 
Ten behoeve van het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit dient 
voorliggende toelichting een verantwoording te bevatten waaruit blijkt dat rekening is 
gehouden met de gevolgen van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling voor de in het plan 
begrepen gronden en de naaste omgeving, in het bijzonder wat betreft de 
bodemkwaliteit, waterhuishouding, archeologische en cultuurhistorische waarden, 
ecologische waarden, aardkundige waarden en landschappelijke waarden. Daarnaast 
dient, gelet op de bestaande en toekomstige functies in de omgeving en de effecten 
die de ontwikkeling op die functies heeft, de omvang van de ruimtelijke ontwikkeling te 
passen in de omgeving. De toetsing van de gevolgen van het initiatief op 
bovengenoemde aspecten is uitgebreid uiteengezet in hoofdstuk 4 van voorliggende 
toelichting.  
 
Tevens dient op de projectlocatie een adequate afwikkeling van personen- en 
goederenvervoer verzekerd te zijn, waaronder een goede aansluiting op de aanwezige 
infrastructuur van weg, water of spoor.   
Het aantal verkeersbewegingen neemt met de nieuwe functie sterk af, daarnaast is op 
eigen terrein voldoende ruimte om te kunnen voorzien in de parkeerbehoefte. In 
hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de verkeersaspecten. 
 
Kwaliteitsverbetering van het landschap (art. 3.2 Vr): 
In artikel 3.2 van de Vr wordt ten aanzien van de kwaliteitsverbetering van het 
landschap gesteld dat verantwoord moet worden op welke wijze financieel, juridisch en 
feitelijk is verzekerd dat de realisering van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling gepaard 
gaat met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of 
potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de 
extensieve recreatieve mogelijkheden van het gebied. Een verbetering zoals hierboven 
beschreven kan o.a. bestaan uit een landschappelijke inpassing, behoud of herstel van 
cultuurhistorisch waardevolle bebouwing of terreinen, wegnemen van verharding of het 
slopen van bebouwing. Hierbij dient verantwoord te worden op welke wijze de 
verbetering financieel, juridisch en feitelijk is geborgd. 
 
Omtrent de kwaliteitsverbetering van het landschap heeft de provincie op 1 november 
2011 de handreiking ‘Kwaliteitsverbetering van het landschap’ vastgesteld. Hierin zijn 
verschillende methodieken uitgewerkt, zo ook voor de uitbreiding van agrarische 
bestemmingen. In deze methodiek wordt de waardestijging van de grond door de 
voorgenomen ontwikkeling gecompenseerd met een investering in 
kwaliteitsverbetering van het landschap, bijvoorbeeld middels landschappelijke 
inpassing. Uit deze provinciale handreiking volgt dat een kwaliteitsverbetering van 20% 
van de waardevermeerdering van de gronden financieel redelijk wordt geacht.  
 
Voor wat betreft kwaliteitsverbetering van het landschap, wordt – met het omzetten van 
de bestemming als inzet – voldaan aan de criteria die de provincie heeft gesteld in de 
provinciale “handreiking kwaliteitsverbetering van het landschap” (2011). In deze 
handleiding is namelijk aangegeven dat er redelijkerwijs van uitgegaan mag worden 
dat 20% van de waardevermeerdering gecompenseerd dient te worden. De 
waardevermeerdering / vermindering komt tot stand doordat de bestemming gewijzigd 
wordt en bebouwing gesloopt wordt. 
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Met het omzetten van de bestemming vindt een waardevermeerdering van €49.180,- 
plaats. 20% hiervan, te weten € 9.836,-, dient gecompenseerd te worden. De 
kwaliteitsverbetering vindt plaats door het aanbrengen van de landschappelijke 
inpassing op 200m². 
 
In de bijlage is een beplantingsplan toegevoegd waaruit blijkt dat de kosten voor 
aanplant en onderhoud in totaal € 12.530,48 bedragen. Dit beplantingsplan wordt ook 
opgenomen in de bijlage bij de regels. 
 
De aanleg en instandhouding van deze landschappelijke inpassing wordt feitelijk en 
juridisch verzekerd middels de opname van een bepaling in de regels van het 
bestemmingsplan en daarnaast door het afsluiten van een anterieure overeenkomst 
tussen de gemeente en initiatiefnemer. Middels de bijgevoegde berekening is 
bovendien aangetoond dat de kwaliteitsverbetering bovendien ruimschoots financieel is 
verzekerd. De beoogde ontwikkeling is derhalve in overeenstemming met artikel 3.2 
van de Vr.  
 
Gemengd landelijke gebied (art 7) 
In artikel 7.10 van de Vr zijn regels opgenomen voor niet agrarische functies in 
gemengd landelijk gebied. Deze regels worden hieronder nader toegelicht: 
- de totale omvang van het bouwperceel van de beoogde ontwikkeling ten hoogste 

5.000 m2 bedraagt; 
het bestemmingsvlak heeft een oppervlakte van 2.615m². 

- dit bijdraagt en past binnen de beoogde ontwikkeling van gemengd landelijk 
gebied als bedoeld in artikel 7.1; 
gelet op de ligging van het bedrijf (nabij de kern Weebosch) en de bedrijfsomvang 
kan worden gesteld dat de ontwikkeling bijdraagt aan de gemengde 
plattelandseconomie. 
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- is verzekerd dat overtollige bebouwing wordt gesloopt; 

een groot deel van de bedrijfswoning is reeds gesloopt en de oude schuur wordt 
vervangen door een nieuwe loods. Per saldo is na sloop en nieuwbouw 300m² 
minder bebouwing aanwezig op het perceel. 

- de beoogde ontwikkeling niet leidt tot een bedrijf, behorend tot de milieucategorie 
3 of hoger; 
het betreft een montagebedrijf waarvan slechts de opslag ter plaatse plaatsvindt. 
Omdat in onderhavig initiatief geen werkplaats aanwezig is kan het bedrijf worden 
gecategoriseerd als een groothandel in bouwmaterialen. Bij deze bedrijfsvorm valt 
bij een bedrijfsoppervlak van maximaal 2000m² het bedrijf in milieucategorie 2. 

- de beoogde ontwikkeling niet leidt tot twee of meer zelfstandige bedrijven; 
het betreft 1 bedrijf. 

- de beoogde ontwikkeling niet leidt tot een al dan niet zelfstandige 
kantoorvoorziening met een baliefunctie; 
het betreft de opslag ten behoeve van een montagebedrijf. 

- de beoogde ontwikkeling niet leidt tot al dan niet zelfstandige 
detailhandelsvoorziening met een verkoopvloeroppervlakte van meer dan 200 m2; 
er worden geen producten rechtstreeks verkocht vanuit het bedrijf. 

- is aangetoond dat de ruimtelijke ontwikkeling ook op langere termijn past binnen 
de op grond van deze verordening toegestane omvang; 
de loods wordt gerealiseerd ten behoeve van het montagebedrijf van 
initiatiefnemer. Na realisatie van deze loods is het ruimtelijk niet meer mogelijk om 
verder uit te breiden omdat aan weerskanten van het bedrijf reeds bebouwing 
aanwezig is. Verdere uitbreiding is ook niet nodig in verband met de omvang van 
het bedrijf (ZZP) 

- de beoogde activiteit niet leidt tot een grootschalige ontwikkeling. 
het betreft een kleinschalige opslag ten behoeve van een montagebedrijf. 

 
Geconcludeerd kan worden dat de voorgenomen ontwikkeling past binnen de regels 
zoals gesteld in het provinciaal beleid. 
 
2.3 Gemeentelijk beleid 
 
Structuurvisie Bergeijk 
In juni 2010 is de Structuurvisie Bergeijk vastgesteld. De Structuurvisie is 
onderscheiden in twee delen die qua globaliteit, flexibiliteit en planperiode sterk van 
elkaar verschillen. Deel A: Ruimtelijk Casco, het Ruimtelijk Casco betreft de 
toekomstvisie voor de gemeente Bergeijk. Deze visie formuleert het ontwikkelingskader 
voor de lange termijn en biedt het casco voor concrete projecten en plannen. Het is 
een afwegingskader, maar tegelijkertijd ook een inspiratiekader voor ruimtelijke 
ontwikkelingen. Deel B: Projectenplan, in deel B wordt het ruimtelijke programma voor 
de korte en middellange termijn benoemd (wonen en werken). Daarnaast formuleert de 
gemeente in een ontwikkelingsplan welke concrete projecten en plannen op korte 
termijn richting uitvoering worden gebracht. Het projectenplan beschrijft de manier 
waarop deze projecten tot uitvoering worden gebracht. Het projectenplan moet 
periodiek (deels) geactualiseerd worden. Eén van de onderwerpen die in de periodieke 
actualisatie meegenomen wordt zijn de projecten van het iDOP.  
 
Binnen de structuurvisie is het plangebied gelegen in het gebied dat aangeduid is als 
‘bestaande bebouwingskern’. Ten aanzien van voorzieningen is binnen de bestaande 
bebouwingskern het beleid erop gericht kleinschalige, weinig overlast veroorzakende 
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vormen van bedrijvigheid te stimuleren. Onderhavig initiatief voorziet in de gestelde 
behoefte.   
 

 
Figuur 4 Structuurvisie Bergeijk             Bron: Gemeente Bergeijk 
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3. BESTAANDE EN NIEUWE SITUATIE 
 
 
3.1 Bestaande situatie 
 
In het plangebied staan momenteel een deel van de oude bedrijfswoning, de nieuwe 
bedrijfswoning en de oude schuur. Na wijziging van de bestemming is de heer 
Slenders voornemens om de aanwezige schuur te slopen en een nieuwe loods te 
realiseren. In de periode tussen de sloop en realisatie van de schuur moeten de 
aanwezig machines en gereedschappen elders worden opgeslagen. Aan de voorzijde 
van het perceel is momenteel nog een gedeelte van de voormalige woning aanwezig. 
Deze voormalige woning wordt tijdelijk gebruikt voor de opslag van materialen ten 
behoeve van het bedrijf. Deze woning zal worden gesloopt zodra de loods is 
gerealiseerd en de gereedschappen hier veilig kunnen worden opgeslagen. 
 

 
Figuur 5 Perceel met hierop het deel van de oude woning, de nieuwe woning en de oude schuur 
 

De planlocatie ligt aan de zuidelijke entree van het kerkdorp. Ten zuiden en westen 
van het perceel zijn andere agrarische bedrijven en akkerlanden aanwezig. Ten 
noorden van het perceel begint de woonbebouwing van het kerkdorp. Het perceel is 
rechtstreeks ontsloten aan de Weebosch, de doorgaande straat waaraan de 
lintbebouwing van het dorp gesitueerd is. Op ruim 75 meter vanaf de oostelijke grens 
van het perceel is een bosschage aanwezig welke onderdeel uitmaakt van de 
ecologische hoofdstructuur.  
 
 
3.2 Nieuwe situatie 
 
De beoogde ontwikkeling ziet toe op de sloop van het deel van de voormalige woning 
en het oprichten van een nieuwe loods ter plaatse van de bestaande schuur. Met de 
ontwikkeling zal de hoeveelheid verhard oppervlak binnen het plangebied afnemen. De 
voormalige bedrijfswoning had een oppervlak van 445m². De nieuwe woning heeft een 
oppervlak van 206,3m². De bestaande schuur heeft een oppervlakte van 463m². De 
nieuwe schuur krijgt een oppervlakte van maximaal 400m².  
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Het oppervlak erfverharding blijft gelijk.  Per saldo is na sloop en nieuwbouw 300m² 
minder bebouwing aanwezig op het perceel. 
 

 
Figuur 6 Bestaande en nieuwe situatie 
 
De nieuwe woning ligt op gelijke afstand van de weg als de woning op nummer 141 en 
is opgetrokken uit donker rode baksteen met een antraciet grijze dakpan.   
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4. MILIEUGEGEVENS EN -ONDERZOEK 
 
 
4.1 Bodem 
 
Het onderhavige plangebied is voldoende van kwaliteit voor de reeds bestaande en 
bestemde functies. Concreet worden er binnen het plangebied geen nieuwe kwetsbare 
functies (zoals wonen) mogelijk gemaakt. Bij het agrarisch bedrijf was een 
bedrijfswoning ook reeds toegestaan.  
Daarbij is bij de bedrijfsvoering van het agrarisch bedrijf, met betrekking tot de 
activiteiten die plaats hebben gevonden, altijd bodem beschermende maatregelen 
gebruikt zoals: vloeistoffen in stalen tanks in lekbakken, vloeistof kerende vloeren, 
vloeistofdichte mestkelders, alle reinigingsmiddelen/bestrijdingsmiddelen/diergenees- 
middelen in afsluitbare kasten. Hierdoor is er een verwaarloosbaar risico op 
bodemverontreiniging. 
Nieuwe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de bodem moeten voldoen aan 
de daarvoor geldende regels (zoals bodembeschermende voorzieningen, maatregelen 
en/of bodemonderzoeken) conform de Wet milieubeheer. Hierdoor is bodem voor 
onderhavig plan geen gewichtig aspect. Bij het uitvoeren van eventuele 
werkzaamheden binnen onderhavig plangebied moet rekening worden gehouden met 
het eventueel vrijkomen van grond, en de noodzaak deze grond af te voeren.  
De vrijkomende grond valt, indien deze buiten de locatie hergebruikt gaat worden 
onder regime van het Besluit Bodemkwaliteit. Van de vrijkomende grond moet de 
kwaliteit afdoende bekend worden via bodemonderzoek, waarna er een passende 
bestemming of afvoermogelijkheid bepaald kan worden. 
 
 
4.2 Geluid 
 
Bij een ruimtelijk plan dient rekening te worden gehouden met geluidsbronnen en de 
mogelijke hinder of overlast daarvan voor mensen. De beoordeling van het aspect 
geluid in ruimtelijke plannen vindt zijn grondslag vooral in de Wet geluidhinder en de 
Wet milieubeheer.  
Met de beëindiging van het agrarisch bedrijf zal de geluidhinder vanuit het bedrijf fors 
afnemen. De activiteiten behorende bij het agrarisch bedrijf, zoals het laden en lossen 
van dieren en het vullen van de silo's, verdwijnen. Hiervoor komt een bedrijf in 
maximaal milieucategorie 2 in de plaats welke minder geluidsbelastend zijn.  
Voor bedrijfstypen in milieucategorie 2 geldt, op basis van de VNG-publicatie 
“Bedrijven en milieuzonering”, een afstandseis van 30 meter.  Aangezien de nieuwe 
opslagloods op meer dan 30 meter van de meest nabijgelegen woning ligt, zullen 
eventuele effecten van de planwijziging ter plaatse van deze woning niet 
waarneembaar zijn. Het onderhavige plan heeft daarom geen significante relevantie op 
het gebied van geluid. Daarbij is het bedrijf verplicht zich te houden aan de daarvoor 
geldende geluidsvoorschriften in de Wet milieubeheer om eventuele hinder te 
voorkomen. Ten aanzien van geluid zijn er voor onderhavig bestemmingsplan geen 
beperkingen. 
 
 
4.3 Luchtkwaliteit 
 
Sinds 15 november 2007 staan de hoofdlijnen voor regelgeving rondom 
luchtkwaliteitseisen beschreven in de Wet milieubeheer (hoofdstuk 5 Wm).  
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Hiermee is het Besluit luchtkwaliteit 2005 vervallen. Bij de start van nieuwe 
bouwprojecten moet onderzocht worden of het effect van een nieuw initiatief relevant is 
voor de luchtkwaliteit. Er is geen relevantie als aannemelijk kan worden gemaakt, dat 
de luchtkwaliteit "niet in betekenende mate" aangetast wordt. Daartoe is een algemene 
maatregel van bestuur 'Niet in betekenende mate' (Besluit NIBM) en een ministeriële 
regeling NIBM (Regeling NIBM) vastgesteld waarin de uitvoeringsregels vastgelegd 
zijn die betrekking hebben op het begrip NIBM. Het begrip 'niet in betekenende mate' is 
gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor NO2 en PM10.  
In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoren 
woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekende mate bijdragen aan de 
luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor 
het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Hieronder vallen onder andere 
woningbouwprojecten met twee ontsluitingswegen en minder dan 3.000 woningen.  
 
De toename van het autoverkeer ten gevolge van de nieuwe ontwikkelingen zal zeker 
minder zijn dan het equivalent bij de bouw van 3.000 woningen. De nieuwe bebouwing 
draagt derhalve niet in betekende mate bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit, 
wat inhoudt dat er geen toetsing aan de grenswaarden hoeft plaats te vinden. Daarbij 
zal de luchtkwaliteit met het beëindigen van het agrarisch bedrijf sterk verbeteren.  
Ten aanzien van de luchtkwaliteit zijn er derhalve geen belemmeringen voor het 
realiseren van de voorgestane ontwikkelingen. 
 
 
4.4 Externe veiligheid 
 
De toetsing ten behoeve van de externe veiligheid betreft het risico veroorzaakt door 
het transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het water, het spoor en per 
buisleiding en het risico veroorzaakt door risicovolle inrichtingen die onder het Bevi 
(Besluit externe veiligheid inrichtingen) en de overige objecten die een externe 
veiligheidsrisico kennen vallen. 

 
Figuur 7 Risicokaart Noord-Brabant 
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Een overzicht van de risicovolle activiteiten in de nabijheid van het plangebied is 
afgeleid uit de risicokaart Noord-Brabant. Er zijn geen risico-objecten waarvan het 
zogenaamde plaatsgebonden risico het plangebied overlapt of waarvan het 
groepsrisico relevant is voor het plangebied.  
Er liggen geen spoorwegen, buisleidingen en rijks- of provinciale wegen op een afstand 
van minder dan 200 meter van het plangebied. Evenmin is er sprake van een 
plasbrandaandachtsgebied. Het plan voldoet derhalve aan de vigerende normstelling 
externe veiligheid. 
 
 
4.5 Bedrijven en milieuzonering 
 
Met het wijzigen van de bestemming wordt de agrarische functie ter plaatse van het 
plangebied beëindigd. De beëindiging heeft tot gevolg dat de ammoniakdepositie op 
omliggende bos- en natuurgebieden afneemt. Ook de emissies van geur, fijnstof en 
geluid nemen drastisch af door de verandering van de functie. 
 
Het nieuwe bedrijf krijgt conform de staat van bedrijfsactiviteiten de milieucategorie 2. 
Op basis van de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering” (maart 2009) worden 
richtwaarden voorgesteld voor de aspecten stof, geur, geluid en gevaar per 
bedrijfscategorie. Deze richtafstanden kunnen als afstandseis gelden voor de 
verschillende bedrijfstypen of activiteiten ter bescherming van omliggende objecten. 
Voor bedrijfstypen in milieucategorie 2 geldt een afstandseis van 30 meter. 
 
In de VNG-publicatie is aangegeven dat er sprake kan zijn van twee omgevingstypen. 
De richtafstanden uit bijlage 1 van de publicatie zijn afgestemd op de 
omgevingskwaliteit zoals die wordt nagestreefd in een rustige woonwijk of een 
vergelijkbaar omgevingstype, hieronder is weergegeven wanneer sprake is van het 
omgevingstype rustige woonwijk of rustig buitengebied:  
 
Omgevingstype ‘rustige woonwijk’ en ‘rustig buitengebied’ 
Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van 
functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere 
functies (zoals bedrijven of kantoren) voor. Langs de randen (in de overgang naar 
mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer. 
Een vergelijkbaar omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig 
buitengebied (eventueel inclusief verblijfsrecreatie, een stiltegebied of een 
natuurgebied. 
 
Indien de aard van de omgeving dit rechtvaardigt, kunnen gemotiveerd kleinere 
richtafstanden worden aangehouden bij het omgevingstype gemengd gebied, dat 
gezien de aanwezige functiemenging of ligging nabij drukke wegen al een hogere 
milieubelasting kent. 
 
Omgevingstype ‘gemengd gebied’ 
Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct 
naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. 
Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere 
bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die direct langs 
de hoofdinfrastructuur liggen behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd 
gebied.  
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Hier kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere 
richtafstanden rechtvaardigen. Geluid is voor de te hanteren afstand van 
milieubelastende activiteiten veelal bepalend. 
 
Gezien in de omgeving van de planlocatie overwegend sprake is van (agrarische) 
bedrijvigheid met enkele burgerwoningen kan de omgeving worden omschreven als 
gemengd gebied.  
Overeenkomstig de VNG Publicatie kunnen de richtafstanden die behoren bij een 
bedrijfstype met één afstandsstap worden verlaagd bij omgevingstype gemengd 
gebied, zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat. Dit impliceert dat in 
onderhavige situatie (milieucategorie 2) de richtafstand in een gemengd gebied 10 
meter bedraagt. 
 
Binnen deze hindercirkel van 10 meter gemeten vanaf de nieuwe loods is geen 
hindergevoelig object zoals een (bedrijfs-)woning aanwezig derhalve is er geen sprake 
van aantasting van het woongenot in de omgeving. Geconcludeerd kan worden dat 
aan de richtafstanden wordt voldaan. Vanaf de perceelsgrens van de woning op 
huisnummer 141 is een afstand van 10 meter aangehouden waarbinnen geen 
bedrijfsactiviteiten mogen worden uitgevoerd.  
Tevens moet bij een functiewijziging worden voorkomen dat bestaande omliggende 
bedrijven niet in hun ontwikkelingen worden belemmerd als gevolg van de vestiging 
van hindergevoelige objecten die op grond van een nieuw bestemmingsplan kunnen 
worden gerealiseerd.  In dit geval is hiervan geen sprake.  
Zowel het vigerende bestemmingsplan als voorliggend bestemmingsplan laten een 
bedrijfswoning toe op het bestemmingsvlak. De nieuwe woning is haaks op de 
bestaande woning gerealiseerd. De woning ligt hiermee nog steeds op voldoende 
afstand van de omliggende bedrijven. Onderhavig bestemmingsplan heeft derhalve 
geen enkel gevolg voor omliggende bedrijven noch worden zij belemmerd in hun 
ontwikkelingsmogelijkheden voor de toekomst.  
 
 
4.6 Geur 
 
Met de beëindiging van het agrarisch bedrijf en de omzetting naar een bedrijf in 
maximaal categorie 2 verminderd de geurbelasting op de omgeving waarmee de 
milieukwaliteit van de omgeving sterk verbetert.  
De Wet geurhinder en veehouderij stelt dat een voormalige veehouderij niet hoeft te 
worden getoetst aan de geurnormen uit deze Wet. De omliggende intensieve 
veehouderijen worden hiermee niet belemmerd in de bedrijfsvoering en de 
ontwikkelingsmogelijkheden.  
 
 
4.7 Kabels en leidingen 
 
Op de planlocatie zijn geen kabels en/of leidingen aanwezig.  
 
 
4.8 Verkeer en parkeren 
 
De ontsluiting van het terrein zal plaatsvinden via de Weebosch de doorgaande 
verkeersverbinding van het kerkdorp. De ontsluiting van het voormalig agrarisch bedrijf 
vond tevens via deze weg plaats.  
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Het aantal verkeersbewegingen ten behoeve van het nieuwe kleinschalige bedrijf zal 
ruimschoots minder zijn dan bij het agrarisch bedrijf. Tevens is bij een agrarisch bedrijf 
sprake van zwaar vrachtverkeer. Dit zal in de toekomstige situatie slechts sporadisch 
plaatsvinden. 
 
De parkeernorm op basis van de C.R.O.W. voor een arbeidsexentensief en 
bezoekersextensief bedrijf bedraagt 0,9 per 100m² b.v.o. Voor de woning wordt een 
parkeernorm van 2,2 gehanteerd.  
Totaal dienen 7 parkeerplaatsen op eigen terrein aanwezig te zijn. Op het terrein is 
meer dan voldoende ruimte aanwezig voor deze 7 parkeerplaatsen.  
 
 
4.9 Water 
 
Relevante beleidsstukken op het gebied van water zijn het Provinciaal Waterplan van 
Noord-Brabant, het Waterbeheersplan 2010-2015 van waterschap De Dommel, het 
Nationaal Waterplan, het rapport Waterbeleid voor de 21ste eeuw, Nationaal 
Bestuursakkoord Water en de Europese Kaderrichtlijn Water. Belangrijkste 
gezamenlijke punt uit deze beleidsstukken is dat water een belangrijk sturend element 
is in de ruimtelijke ordening. 
De bekende drietrapsstrategieën zijn leidend: 

 vasthouden-bergen-afvoeren (waterkwantiteit); 
 voorkomen-scheiden-zuiveren (waterkwaliteit). 

 
Daarnaast is de ‘Beleidsbrief regenwater en riolering’ nog relevant. Hierin staat hoe het 
beste omgegaan kan worden met het hemelwater en het afkoppelen daarvan. 
 
Beleid Waterschap 
Het waterbeheerplan 'Krachtig Water' is een strategisch document. Hierin is 
aangegeven wat de doelen van het Waterschap De Dommel zijn voor de periode 2010-
2015 en hoe zij die willen bereiken. Het plan is afgestemd op het 
Stroomgebiedsbeheerplan Maas, het Nationaal Waterplan en het Provinciaal 
Waterplan. In de projecten worden de doelen van dit waterbeheerplan uitgewerkt in 
concrete maatregelen. In het waterbeheerplan is een indeling in de volgende thema’s 
gemaakt: 
- Droge voeten  
- Voldoende water  
- Natuurlijk water  
- Schoon water  
- Schone waterbodem  
- Mooi water 
 
Binnen de kerntaken worden twee onderwerpen met hoge prioriteit aangepakt: 
 
1. Het voorkómen van wateroverlast  
2. Het herstellen van het watersysteem van Natura 2000-gebieden.  
 
Gebieden ten behoeve van het bebouwd gebied hebben hierbij de allerhoogste 
prioriteit. Het herstel en de bescherming van de leefgebieden voor zeldzame planten- 
en diersoorten in Natura 2000-gebieden zijn urgent. Daarom wordt voorrang gegeven 
aan maatregelen in het watersysteem die hieraan bijdragen. 
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In de omgeving van het plangebied zijn momenteel geen projecten van het waterschap 
in uitvoering. 
 
Plangebied: bestaande en nieuwe situatie 
Met de beëindiging van het agrarisch bedrijf is per saldo na sloop en nieuwbouw 300m² 
minder bebouwing aanwezig op het perceel. De oppervlakte erfverharding blijft gelijk. 
Initiatiefnemer heeft in 2013 deelgenomen aan het project ‘Natte voeten Weebosch’. In 
het kader van dit project wordt Het hemelwater dat valt op het bestaand verhard 
oppervlak sinds 2013 afgevoerd naar het oppervlaktewater om zo het rioolstelsel te 
ontlasten. In de nieuwe situatie zal, door het slopen van de bebouwing, minder 
hemelwater afgevoerd worden. In de nieuwe situatie wordt het hemelwater eveneens 
afgevoerd naar het oppervlaktewater (zoals in de huidige situatie). Door gebruik te 
maken van niet-uitlogende materialen wordt het waterbodemsysteem hierdoor niet 
nadelig beïnvloed. Tevens zal het hemelwater ter plaatse van de gesloopte bebouwing 
in de bodem infiltreren waardoor er minder verdroging en versnelde afvoer wordt 
gerealiseerd. Het initiatief voldoet aan het principe van hydrologisch neutraal 
ontwikkelen zoals verwoord in de notitie “Ontwikkelen met duurzaam wateroogmerk”. 
 
Afvalwater 
Het afvalwater van de woning wordt in overeenstemming met de bestaande situatie 
geloosd op het gemeentelijk rioleringsstelsel. In vergelijking met een reguliere 
agrarische bedrijfsvoering is sprake van een aanzienlijke afname van de hoeveelheid 
afvalwater. Aanvullende maatregelen zijn niet noodzakelijk. 
 
Conclusie 
Uit de voorliggende analyse blijkt dat de waterhuishoudkundige aspecten geen 
belemmeringen opwerpen voor de realisatie van het project. Het initiatief heeft door het 
beëindigen van de agrarische bedrijfsvoering een verbetering van de 
waterhuishoudkundige situatie tot gevolg. Met de sloop van een deel van de 
bebouwing wordt minder afvalwater geproduceerd en afgevoerd. Met het verdwijnen 
van oppervlakte aan verharding wordt meer water in de bodem geïnfiltreerd wat een 
positief effect heeft op de waterhuishouding in het gebied. Het voornemen is niet in 
strijd met het beleid van waterschap De Dommel. 
 
 
4.10 Natuur 
 
Voorafgaand aan de gewenste wijziging dient onderzocht te worden of er sprake is van 
een aantasting van wettelijk beschermde natuurwaarden op basis van de groene wet- 
en regelgeving. Onderstaand zijn de diverse aspecten ten aanzien van natuurwaarden 
beschreven. 
 
EHS 
De locatie aan de Weebosch 143 te Bergeijk is niet gelegen in de Ecologische 
Hoofdstructuur, zoals opgenomen in de provinciale Verordening Ruimte. De meest 
nabij gelegen ecologische hoofdstructuur is op ruim 75 meter ten oosten van de 
bebouwing gelegen. Met de bestemmingswijziging blijft deze afstand gehandhaafd.   
 
Flora en Fauna 
In Nederland komen ongeveer 30.000 soorten dieren en planten voor. Sinds april 2002 
regelt de Flora-en Faunawet de bescherming van circa 500 in het wild voorkomende 
soorten inheemse planten en dieren. 
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 In de Flora- en Faunawet is onder meer bepaald dat beschermde diersoorten niet 
gedood, gevangen of verontrust mogen worden en plantensoorten niet geplukt, 
uitgestoken of verzameld mogen worden. Bovendien dient iedereen voldoende zorg in 
acht te nemen voor in het wild levende dieren en planten. Daarnaast is het niet 
toegestaan om hun directe leefomgeving, waaronder nesten en holen, te beschadigen, 
te vernielen of te verstoren. 
 

 
Figuur 8 Verordening Ruimte, kaart ‘Natuur en landschap’ 
 
 
Bij het beoordelen van de in het plangebied voorkomende beschermde soorten gaat 
het primair om soorten die door de ingreep direct beïnvloed worden, doordat: 
 Zij fysiek aangetast worden (doden/verwonden van dieren, verwijderen van 

planten); 
 Zij verstoord worden (toename van geluid of licht); 
 Hun vaste verblijfplaatsen c.q. groeiplaatsen aangetast of verstoord worden. 
 
Afhankelijk van de voorgestane activiteiten op de planlocatie en de aangetroffen 
soorten geldt een vrijstelling of dient een ontheffing te worden aangevraagd. Hierbij 
geldt dat de regeling strikter is bij een zeldzame soort en ingrijpende activiteit. Vogels 
zijn in Nederland op gelijke wijze beschermd, waarbij geldt dat vooral in het 
broedseizoen (15 maart – 15 juli) sprake kan zijn van verontrusten, doden of verstoren 
van nestplaatsen. 
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De soortenbeschermende werking is dus rechtstreeks opgenomen in de Flora- en 
Faunawet. Gelet op de aard van het initiatief op de planlocatie, dient met name 
bepaald te worden of ter plaatse van de te slopen stallen beschermde natuurwaarden 
(rode lijst soorten) bevinden, die verstoord zouden kunnen worden. Verboden 
handelingen dienen desondanks zoveel mogelijk te worden voorkomen en handelingen 
mogen niet leiden tot aantasting van de gunstige staat van instandhouding. Het 
(onopzettelijk) doden, verwonden of verontrusten van deze soorten dient zo veel 
mogelijk voorkomen te worden. 
 
De projectlocatie betreft een agrarisch gebied. De locatie waar de nieuwe woning is, en 
nieuwe loods wordt gerealiseerd is momenteel onder andere in gebruik als 
erfondergrond van bedrijfsgebouwen. Gezien het huidige intensieve gebruik en het erf 
grenzend aan de opstallen is de aanwezigheid van beschermde of bijzondere soorten 
ter plaatse niet te verwachten. 
  
De te slopen gebouwen, zowel de schuur als het laatste gedeelte van de woning, zijn 
geen geschikte locatie als verblijf- en nestelplaats voor vleermuizen en overige vogels 
zoals zwaluwen en (kerk)uilen. De woning is altijd in gebruik geweest en daarbij 
afgesloten. De schuur heeft een open karakter waardoor de schuur onder invloed staat 
van tocht en temperatuurschommelingen. Vleermuizen en vogels zijn gevoelig voor 
tocht en wisselingen in temperatuur en vochtigheidsgraad. Derhalve is de schuur geen 
geschikte plaats voor de vleermuizen en vogels en is de verwachting dat geen rode lijst 
soorten aanwezig zijn. Beschermde flora is niet te verwachten in de gebouwen doordat 
deze altijd in gebruik zijn geweest en regelmatige reiniging van de gebouwen heeft 
plaatsgevonden. Bij de sloopmelding zal indien gewenst de quickscan van Arcadis 
uitgevoerd worden en een visuele inspectie plaatsvinden om aan te tonen dat er geen 
rode lijst soorten te verwachten zijn. 
 
 
4.11 Archeologie en Cultuurhistorie 
 
Bij de ontwikkeling van functies dient rekening gehouden te worden met de aanwezige 
archeologische en cultuurhistorische waarden. Op de erfgoedkaart van de SRE van 24 
oktober 2012 staat aangegeven welke archeologische en cultuurhistorische waarden in 
het landschap (in potentie) aanwezig zijn. De erfgoedkaart geeft een overzicht van de 
cultuurhistorische schatten van de gemeente en vormt de basis voor het gemeentelijke 
erfgoedbeleid. De erfgoedkaart ontsluit op detailniveau niet alleen de gebouwde 
monumenten (zoals kapellen en boerderijen), maar ook de archeologische 
landschappen met daarin de historische bossen, wegen en waterlopen. Ook het 
grondgebruik, de bewoning, de indeling in percelen e.d. is op de kaart op te zoeken. 
Daarbij zijn niet alleen de cultuurhistorische waarden te vinden waarvan nog steeds in 
de directe leegomgeving te genieten is, maar zijn ook de waarden te vinden die nog 
diep verborgen liggen in de ondergrond van de gemeente. 
 
Voor het aspect archeologie is aangegeven dat het plangebied verstoord is en een 
lage archeologische waarde geld. Het uitvoeren van een nader onderzoek is derhalve 
niet noodzakelijk.   
 
De Weebosch is aangeduid als lijn van hoge waarde. Omdat met de planontwikkeling 
de historische geografie van de omgeving niet wordt aangetast, vormt dit 
cultuurhistorisch element geen belemmering voor de voorgestane ontwikkelingen. 
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Ten aanzien van archeologie en cultuurhistorie zijn er geen belemmering voor de 
ontwikkeling. 
 

  
Figuur 9 Verordening ruimte kaart ‘Cultuurhistorie’ 
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5. FINANCIËLE HAALBAARHEID 
 
 
De ontwikkeling van het terrein is geheel particulier initiatief. Tussen de initiatiefnemer 
en de gemeente Bergeijk zal een anterieure overeenkomst gesloten worden waarin 
afspraken worden gemaakt over de kosten van de procedure en eventuele planschade. 
Met het sluiten van deze overeenkomst is het kostenverhaal verzekerd.  
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6. DE BESTEMMINGEN  
 
 
6.1 Het juridisch plan 
 
 
Het bestemmingsplan ‘Weebosch 143 te Bergeijk' bestaat uit een verbeelding en 
regels en gaat vergezeld van onderhavige toelichting. De analoge verbeelding is 
getekend op een bijgewerkte en digitale kadastrale ondergrond, schaal 1:1000. De 
bestemming ‘Bedrijf’ is aangegeven, evenals de aanduidingen ‘plangrens’ en 
‘bouwvlak’.  
  
De planregels zijn verdeeld in vier hoofdstukken. Hoofdstuk 1 geeft de inleidende 
regels met daarin de begrippen en de wijze van meten. In hoofdstuk 2 zijn de 
bestemmingsplanregels weergegeven. In dit hoofdstuk wordt de op de verbeelding 
opgenomen bestemming geregeld. In hoofdstuk 3 zijn algemene regels opgenomen 
waaronder de anti-dubbeltelbepaling en algemene regels voor afwijken bij 
omgevingsvergunning. In hoofdstuk 4 zijn de overgangsregels en is de slotregel 
opgenomen. Hierna volgt een toelichting per hoofdstuk.  
  
Hoofdstuk 1          Inleidende regels  
  
Artikel 1       Begrippen  
In dit artikel zijn de bepalingen (begrippen) opgenomen welke in het algemene spraak- 
gebruik onvoldoende vast gedefinieerd zijn en waarbij derhalve verschillen in 
interpretatie bij toepassing van de planregels voor kan komen.   
  
Artikel 2       Wijze van meten  
In dit artikel wordt aangegeven op welke manier hoogte, lengte, inhoud en oppervlakte  
van bouwwerken en percelen gemeten moeten worden. Bij de wijze van meten is aan- 
gesloten op de SVBP2012 en het bestemmingsplan Weebosch 2011 van de gemeente 
Bergeijk.   
  
Hoofdstuk 2          Bestemmingsregels  
De regels in een bestemming zijn conform de SVBP2012 (indien van toepassing) als 
volgt opgebouwd en benoemd:   

1. bestemmingsomschrijving;  
2. bouwregels;  
3. nadere eisen; 
4. afwijken van de bouwregels;  
5. specifieke gebruiksregels;  
6. afwijken van de gebruiksregels ;  
7. omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 

of van werkzaamheden;  
8. omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk;  
9. wijzigingsbevoegdheid;  

 
Een bestemmingsregel hoeft niet alle elementen te bevatten. Dit verschilt per 
bestemming. In de bestemmingsomschrijving wordt een omschrijving gegeven van de 
aan de gronden toegekende functies.  
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Als eerste wordt de hoofdfunctie aangegeven. Indien er sprake is van andere aan de 
grond toekende functies, worden deze daarna omschreven. In de bouwregels wordt 
bepaald aan welke voorwaarden de bebouwing moet voldoen. Voor zover nodig wordt 
een onderscheid gemaakt in woningen, bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, waardoor een toetsing van de aanvraag om omgevingsvergunning overzichtelijk 
is. 
In de planregels betreft hoofdstuk 2 de regels inzake de bestemmingen ‘Agrarisch’ 
(artikel 3), ‘Bedrijf’ (artikel 4) en ‘Groen’ (artikel 5). 
 
Hoofdstuk 3 Algemene regels 
 
Artikel 6      Anti-dubbeltelbepaling 
In dit artikel zijn regels opgenomen ten voorkoming van het dubbeltellen van gronden 
bij het toestaan van een bouwplan, bij het beoordelen van latere bouwplannen. 
 
Artikel 7      Algemene bouwregels 
In artikel 7 zijn regels gegeven voor het ondergronds bouwen en lessenaarsdaken.   
 
Artikel 8      Algemene gebruiksregels 
In dit artikel is het strijdig gebruik opgenomen en zijn regels opgenomen voor 
ondergeschikte functies en de afwijkingsmogelijkheid voor mantelzorg.  
 
Artikel 9      Algemene afwijkingsregels 
In artikel 9 zijn regels gegeven voor het toepassen van algemene regels voor afwijken 
bij omgevingsvergunning voor geringe afwijkingen zoals beschreven in de regels. 
 
Artikel 10      Overige regels 
Binnen dit artikel wordt ingegaan op het uitsluiten van de aanvullende werking van de 
bouwverordening en wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen. 
 
Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 
 
Artikel 11      Overgangsrecht 
In artikel 11 wordt omschreven hoe wordt omgegaan met het bestaand gebruik en met 
de bestaande bebouwing ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan. 
 
Artikel 12    Slotregel 
In artikel 12 wordt beschreven dat de regels worden aangehaald als: "Regels van het 
bestemmingsplan 'Weebosch 143 te Bergeijk' ". 
 
 
6.2  Beschrijving van de bestemming 
 
De tot ‘Agrarisch’ aangewezen gronden zijn bestemd voor agrarisch gebruik. Hierbij is 
aansluiting gezocht bij de bestemming agrarisch zoals opgenomen in het ontwerp van 
de “herziening Weebosch 2014”.  
 
De tot ‘Bedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor bedrijven genoemd in bijlage 1 
(Staat van bedrijfsactiviteiten) behorende bij de regels van het bestemmingsplan. 
Tevens is een bedrijfswoning toegestaan indien hiervoor een aanduiding opgenomen 
is.  
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Verder zijn productiegebonden detailhandel, al dan niet in de vorm van een showroom 
en opslag en uitstalling toegestaan met de daarbij behorende tuinen, erven en 
verhardingen, voorzieningen voor verkeer en verblijf, groenvoorzieningen en  water en 
waterhuis-houdkundige voorzieningen. Ten behoeve van de bescherming van 
milieugevoelige objecten zijn ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf uitgesloten’ geen 
bedrijfsactiviteiten toegestaan. Binnen de bestemming ‘Bedrijf’ is een voorwaardelijke 
verplichting opgenomen omtrent de aanleg en instandhouding van de landschappelijke 
inpassing zoals genoemd in paragraaf 2.2. van deze toelichting.  
 
Met betrekking tot de regels voor deze bestemming wordt aangesloten bij de regels in 
het onlangs vastgestelde bestemmingsplan "Weebosch 2011" van de gemeente 
Bergeijk. 
 
De tot  ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor de landschappelijke inpassing 
zoals opgenomen in paragraaf 2.2 van deze toelichting.  
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7. PROCEDURES 
 
 
7.1 Vooroverleg  
 
In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) hoofdstuk 3 "Bestemmingsplannen", zijn in 
artikel 3.1.1 regels opgenomen met betrekking tot het voeren van overleg bij de 
voorbereiding van een bestemmingsplan. 
Burgemeester en wethouders zijn gehouden, daar waar nodig, overleg te plegen met 
de diensten van het Rijk en de provincie Noord-Brabant danwel met instanties die 
belast zijn met de behartiging van de belangen welke in het onderhavige 
bestemmingsplan in het geding zijn. 
 
p.m. 
 
 
7.2 Inspraak 
 
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Weebosch 143 te Bergeijk’ heeft in het kader van 
de inspraakprocedure gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegen. Er 
zijn in deze periode geen inspraakreacties ingediend.  
 
 
7.3 Zienswijzen 
 
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Weebosch 143 te Bergeijk’ zal conform artikel 3.8 Wro 
voor 6 weken ter inzage worden gelegd zodat belanghebbenden in staat worden 
gesteld hun zienswijzen kenbaar te maken tegen het plan. Er is in deze periode een 
zienswijzen door het waterschap ingediend. De waterparagraaf is hierop aangepast. 
Tevens zijn de regels aangepast. Aan de bouwregels zal een regel worden toegevoegd 
onder 4.2.1 j (nieuw): 
j. Hemelwater afkomstig van bebouwing mag niet worden afgevoerd naar het 
rioolstelsel. 
 
 
 


