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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Op 27 april 2006 heeft de gemeenteraad van Bergeijk het bestemmingsplan 

‘Woongebieden Oost’ vastgesteld. Daarna heeft op 7 juli 2011 de gemeenteraad van 

Bergeijk het bestemmingsplan ‘Buitengebied Bergeijk 2011’ vastgesteld.  

 

De bouwmogelijkheden uit het bestemmingsplan ‘Woongebieden Oost’ zijn echter niet 

correct overgenomen in het momenteel vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied 

Bergeijk 2011’. In laatstgenoemd bestemmingsplan zijn voor het perceel Eijkereind 80-

82 per abuis deels de bestemmingen ‘Agrarisch met waarden’ – ‘Natuur- en 

landschapswaarden 2’ opgenomen waardoor nu feitelijk een niet wenselijke situatie is 

ontstaan. De bestemming is niet correct en het ontbreekt onder andere aan een 

directe bouwtitel in de vorm van bedrijfsgebouwen. De gemeente heeft besloten dit te 

herstellen door voor het perceel Eijkereind 80-82 een nieuw bestemmingsplan op te 

stellen. 

 

1.2 Ligging en begrenzing plangebied 

Het plangebied ligt ten zuidoosten van het centrum van Bergeijk. Het plangebied wordt 

globaal omsloten door de naastliggende woningen aan het Eijkereind en het 

buitengebied. De ligging en begrenzing van het plangebied is aangegeven op 

nevenstaande afbeeldingen. 

 

1.3 Vigerend bestemmingsplan 

Ter plaatse van het plangebied vigeert in het noordelijk deel het bestemmingsplan 

‘Woongebieden Oost’, vastgesteld op 27 april 2006 door de gemeenteraad van 

Bergeijk. Het plangebied heeft hierin de bestemming ‘Bloemisterij/Kwekerij. 

Ter plaatse van het plangebied vigeert in het zuidelijk deel het bestemmingsplan 

Buitengebied Bergeijk 2011’ vastgesteld op 7 juli 2011 door de gemeenteraad van 

Bergeijk. Het plangebied heeft hierin de bestemming ‘Agrarisch met waarden - Natuur- 

en landschapswaarden 2. 

 

1.4 Bij het plan behorende stukken 

Dit bestemmingsplan bestaat uit drie (onder)delen: een verbeelding waarop onder 

meer de bestemmingen in het plangebied zijn aangegeven, regels waarin de bouw- en 

gebruiksmogelijkheden voor de op de verbeelding vermelde bestemmingen zijn 

opgenomen en een toelichting waarin de achtergronden van het bestemmingsplan zijn 

beschreven. De verbeelding vormt samen met de regels het juridisch bindende deel 

van het bestemmingsplan. In de toelichting worden de keuzes die in het 

bestemmingsplan worden gemaakt nader gemotiveerd en verantwoord. Hierin staat 

ook beschreven wat het vigerende beleid inhoudt en met welke (milieu)planologische 

aspecten rekening is gehouden. 
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1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de situatie van het plangebied en hoe deze juridisch 

in het bestemmingsplan is vormgegeven. Hoofdstuk 3 geeft de relevante beleidskaders 

weer en in hoofdstuk 4 wordt kort ingegaan op de milieuhygiënische en planologische 

aspecten. In hoofdstuk 5 komt tenslotte de financiële en maatschappelijke 

haalbaarheid aan de orde. 

 

In het tweede deel staan de regels behorende bij het bestemmingsplan. De regels 

bestaan uit vier hoofdstukken, waarin de inleidende regels in hoofdstuk 1 zijn 

opgenomen, de bestemmingsregels in hoofdstuk 2, de algemene regels in hoofdstuk 3 

en de overgangs- en slotregels in hoofdstuk 4. 



Bestemmingsplan Eijkereind-80-82, Bergeijk Gemeente Bergeijk 

 

Croonen Adviseurs 

3 

2 Planbeschrijving 

Het plangebied van dit bestemmingsplan maakt deel uit van de kom van Bergeijk en 

ligt aan de zuidoostkant van de kern.  

In dit bestemmingsplan is de in bestemmingsplan ‘Woongebieden Oost’ bestemde 

situatie van het perceel Eijkereind 80-82 opnieuw opgenomen.  

 

 
Uitsnede bestemmingsplan ‘Woongebieden Oost’ Uitsnede voorliggende bestemmingsplan 

 

In het momenteel deels vigerend bestemmingsplan ‘Buitengebied Bergeijk 2011’ is de 

bestemming niet correct opgenomen en is er geen bouwvlak aanwezig.  

 

In voorliggend bestemmingsplan is dit hersteld: De bestemming Bloemisterij/Kwekerij 

is volgens de systematiek van SVBP 2008 omgezet naar Detailhandel-

Bloemisterij/Kwekerij maar heeft de dezelfde inhoudelijke regels. 

De bouwmogelijkheden op het perceel zijn gelijk gebleven. In de verschillende 

bouwvlakken zijn dezelfde goot- en bouwhoogten opgenomen en alle bouwvlakken 

mogen voor 100% bebouwd worden. 

 

 



Bestemmingsplan Eijkereind-80-82, Bergeijk Gemeente Bergeijk 

 

Croonen Adviseurs 

4 

 



Bestemmingsplan Eijkereind-80-82, Bergeijk Gemeente Bergeijk 

 

Croonen Adviseurs 

5 

3 Beleidskader 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het beleidskader dat van toepassing is op het 

plangebied en de beoogde ontwikkeling.  

Deze beleidsmatige afweging heeft voor dit perceel reeds plaatsgevonden in het 

moederplan (bestemmingsplan ‘Woongebieden Oost’). 

Aangezien in de tussentijd geen nieuw beleid is geformuleerd dat van invloed is op 

deze afweging, wordt met betrekking tot beleid verwezen naar het bestemmingsplan 

‘Woongebieden Oost’. In voorliggend wijzigingsplan wordt derhalve niet concreet 

ingegaan op beleid.  
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4 Milieuhygiënische en planologische 
verantwoording 

Op grond van het bepaalde in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is het bij het 

opstellen van een bestemmingsplan verplicht om inzicht te bieden in de relevante 

planologische en milieuhygiënische aspecten. Wanneer door middel van een 

bestemmingsplan ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt, zijn diverse 

milieutechnische onderzoeken noodzakelijk. 

 

Voorliggend bestemmingsplan betreft een reparatie van bestemmingsplan 

Buitengebied Bergeijk 2011. In het daarvóór geldende bestemmingsplan 

‘Woongebieden Oost’ was reeds de bouwmogelijkheid van de bedrijfsbebouwing 

opgenomen, zoals die nu ook in voorliggend bestemmingsplan is opgenomen. Feitelijk 

is er dus geen sprake van een veranderde situatie.  

 

Het is dan ook niet noodzakelijk uitvoerig in te gaan op diverse milieu- en planologische 

aspecten. Voorliggend bestemmingsplan ondervindt op dit gebied geen 

belemmeringen.  
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5 Haalbaarheid 

5.1 Financieel 

Voorliggend bestemmingsplan betreft een reparatie van het bestemmingsplan 

‘Buitengebied Bergeijk 2011’ voor wat betreft de percelen Eijkereind 80/82. Per abuis 

waren hier de vigerende rechten uit het bestemmingsplan ‘Woongebieden Oost’ niet 

overgenomen. De bouwmogelijkheid zoals deze in voorliggend bestemmingsplan is 

opgenomen was oorspronkelijk ook in het bestemmingsplan ‘Woongebieden Oost’ 

opgenomen. Er is daarom feitelijk geen sprake van een veranderde situatie. 

 

5.2 Maatschappelijk 

5.2.1 Vooroverleg 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Eijkereind 80-82, Bergeijk’ is conform artikel 3.1.1 van 

het Besluit ruimtelijke ordening in vooroverleg gezonden naar de provincie Noord-

Brabant en instanties. Alle vooroverleg instanties hebben ingestemd met voorliggend 

ontwerpbestemmingsplan. 

 

5.2.2 Vaststelling 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Eijkereind 80-82, Bergeijk’ heeft ingevolge artikel 3.8 

van de Wet ruimtelijke ordening met ingang van 27 september 2012 gedurende zes 

weken ter visie gelegen, waarbij gelegenheid is geboden tot het indienen van 

zienswijzen. Er zijn gedurende de periode van tervisielegging geen zienswijzen 

ingediend.  

Ook hebben er geen ambtshalve aanpassingen plaatsgevonden. 

 

Het bestemmingsplan ‘Eijkereind 80-82, Bergeijk’ is op 28 februari 2013 ongewijzigd 

vastgesteld door de gemeenteraad. Het raadsvoorstel en raadsbesluit zijn als bijlage 

opgenomen.  

 


