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1. Inleiding 
Op het perceel Weebosch 143 te Weebosch is een agrarische bedrijfsbestemming gelegen. Ter 
plaatse is geen sprake meer van agrarische bedrijfsactiviteiten. Initiatiefnemer heeft om die reden 
verzocht de agrarische bedrijfsbestemming te her ontwikkelen tot een (niet-agrarische) 
bedrijfsbestemming ten behoeve van bedrijfsactiviteiten in milieucategorie 1 en 2. 

I 
•ūfe 

2. Voorstel 
Voorgesteld wordt om; 

1. tegemoet te komen aan de ingediende zienswijze; 
2. het bestemmingsplan "Weebosch 143", bestaande uit een verbeelding, de GBKN-

kadasterkaart 'grootschalige basiskaart (GBK) 2015-01-19', een toelichting en regels, vervat 
als geometrische planbestanden in het GML-bestand: NL.IMRO.1724.BPBweb1049-VAST 
gewijzigd vast te stellen. 
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3. Argumenten 
In de ter plaatse geldende bestemmingsplannen "Weebosch 2011" en "Weebosch 2011, herziening 
2014" is het perceel bestemd als 'Agrarisch' met een bouwvlak en een bedrijfswoning. 40oZo van het 
bouwvlak mag worden bebouwd. De bestaande schuur met een omvang van 463m 2 zal worden 
gesaneerd. 

In de nieuwe situatie is er sprake van bedrijfsbestemming met bedrijfswoning. Het bouwvlak wordt 
drastisch verkleind en komt strak te liggen op de plek waar momenteel de schuur staat. De maximale 
oppervlakte aan bedrijfsbebouwing bedraagt 400m 2 . Tevens wordt voorzien in een landschappelijke 
inpassing en wordt er een bufferzone aangehouden ten opzichte van het perceel Weebosch 141. 

De herontwikkeling zorgt voor: 
» De sanering van een agrarisch bedrijf in de dorpskern 
» Het behalen van milieuwinst voor de omgeving 
» Ruimtelijke kwaliteit, de bebouwingsoppervlakte wordt minder en tevens is er sprake van een 

landschappelijke inpassing 

Wij zijn van oordeel dat de voorliggende herontwikkeling een aanzienlijke kwaliteitswinst oplevert ten 
opzichte van de huidige bestemde situatie. 

4. Te stellen kaders 
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening dient uw raad bij het vaststellen van een bestemmingsplan 
de in het plan begrepen gronden te bestemmen met het oog op een goede ruimtelijke ordening. Een 
goede ruimtelijke ordening dient bij te dragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. Dit houdt in dat 
alle ruimtelijke belangen dienen te worden afgewogen. Deze belangen vloeien rechtstreeks voort uit 
de wet en kunnen uitgewerkt zijn in visies en beleid. 

Voorzover rijks- of provinciale belangen dit met het oog op een goede ruimtelijke ordening 
noodzakelijk maken, kunnen bij verordening regels worden gesteld omtrent de inhoud van een 
bestemmingsplan. In Noord-Brabant zijn dergelijke regels gesteld in de provinciale Verordening ruimte 
2014. 

5. Kanttekeningen 
Gedurende de inzagetermijn van het ontwerpbestemmingsplan is er één zienswijze ingediend. De 
ingediende zienswijze geeft aanleiding om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen. Voor de 
ingediende zienswijze en de voorgestelde aanpassingen op het ontwerpbestemmingsplan verwijzen 
wij u naar de bijgevoegde 'Nota van zienswijzen en wijzigingen'. 
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6. Kosten en dekking 
De ontwikkeling is voor rekening en risico van initiatiefnemer. Met initiatiefnemer is een overeenkomst 
gesloten waarmee de door de gemeente gemaakte kosten in het kader van het planproces worden 
verhaald. 

7. Draagvlak en communicatie 
Na besluitvorming wordt het bestemmingsplan onverwijld toegezonden aan de Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant. Na zes weken kan het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan op grond van de 
Wro gepubliceerd worden en voor zes weken ter inzage gelegd worden. Gedurende deze zes weken 
kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Daarbij kan tevens verzocht worden om een 
voorlopige voorziening. 

8. Procedures, planning, uitvoering 
Het ontwerpbestemmingsplan is op 4 maart 2015 gepubliceerd in de Eyckelbergh, op de 
gemeentelijke website en in de Staatscourant en heeft vanaf 5 maart 2015 gedurende zes weken ter 
inzage gelegen. 

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop 
de beroepstermijn afloopt. 

9. Samenwerking en relaties 
Niet van toepassing. 

10. Evaluatie 
Niet van toepassing. 

11. Bijlagen bij voorstel 
Bijlagen die deel uitmaken van het besluit. 

» Nota van zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan "Weebosch 143" 

12. Bijlagen ter inzage 
Bijlagen separaat ter inzage. 

» Ontwerpbestemmingsplan "Weebosch 143" 

13. Advies Raadscommissie 
De commissie GZ heeft in haar vergadering d.d. 09 juni 2015 geadviseerd het voorstel door te 
geleiden naar de raad van 30 juni en 2 juli 2015. 

Wouters ort 
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Raadsvergadering 30 juni en 2 juli 2015 

Agendanr. 

Onderwerp Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Weebosch 
143" 

De raad der gemeente Bergeijk; 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 08 mei 2015; 
gezien het advies van de commissie GZ d.d. 09 juni 2015. 

besluit 

1. de zienswijze gegrond te verklaren; 
2. het bestemmingsplan "Weebosch 143" bestaande uit een verbeelding, de GBKN-

kadasterkaart 'grootschalige basiskaart (GBK) 2015-01-19', een toelichting en 
regels, vervat als geometrische planbestanden in het GML-bestand 
NL.IMRO.1724.BPBweb1049-VAST gewijzigd vast te stellen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bergeijk 
van 30 juni en 2 juli 2015. 

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Weebosch 143" versie 18-6-2015 1 



Nota van zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan 
"Weebosch 143" 

Raadsbesluit: 2 juli 2015 



1. Inleiding 

Vanaf donderdag 5 maart 2015 heeft het ontwerpbestemmingsplan "Weebosch 143" voor zes weken 
ter inzage gelegen. Tijdens de inzageperiode is er één schriftelijke zienswijzen ingediend. Deze 
zienswijze is ontvangen binnen de gestelde termijn. Ook geeft het ontwerpbestemmingsplan 
aanleiding om ambtshalve wijzigingen door te voeren. In hoofdstuk 2 van deze nota wordt verslag 
gedaan van de ingekomen zienswijze en de reactie hierop. In hoofdstuk 3 worden de wijzigingen op 
het ontwerpbestemmingsplan beschreven in de 'Staat van wijzigingen'. 

2. Zienswijzen 

Zienswijze Waterschap De Dommel 
In de zienswijze wordt, doordat de gemeente binnen de kern Weebosch grote inspanningen heeft 
verricht om verhard oppervlak af te koppelen van het gemengde stelsel, voorgesteld om initiatiefnemer 
te verplichten tot het afkoppelen dan wel niet aansluiten van verhard oppervlak op het gemengde 
stelsel. 

Het standpunt van het college van burgemeester en wethouders van Bergeijk is als volgt: 
» De verplichting tot het afkoppelen, danwel niet aansluiten, op het gemengde stelsel zal als 

verplichting worden opgenomen in het bestemmingsplan. Hiertoe zullen de toelichting en de 
regels worden aangepast. 

3. Staat van wijzigingen 

De ingediende zienswijze leidt tot wijziging van het ontwerpbestemmingsplan. In de toelichting is 
paragraaf 4.9 aangepast. In de regels is in artikel 4.4.1 (strijdig gebruik) een regeling opgenomen die 
het afvoeren van schoon hemelwater op het gemeentelijk riool niet toestaat. 

De wijzigingen, inclusief ambtshalve wijzigingen, zijn weergegeven in de onderstaande tabel. 

Regels 
4.2.1 Aanpassen, sub c 

Verwijderen zinsnede '(met uitzondering van de bedrijfswoning)' 
4.4.1 Aanpassen, sub c 

Verwijderen zinsnede '(met uitzondering van de bedrijfswoning)' 
4.4.1 Toevoegen, sub d 

'Het afvoeren van schoon hemelwater op het gemeentelijk riool is niet 
toegestaan 

Bijlagen 
1. Zienswijze Waterschap De Dommel d.d. 18 maart 2015 


