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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

Het bestemmingsplan ‘Parapluherziening wonen en bijbehorende bouwwerken’ is een paraplube-
stemmingsplan, waarin voor het grondgebied van de gemeente Bergeijk twee onderwerpen wor-
den geregeld. De aanleiding voor het opstellen van dit paraplubestemmingsplan is tweeledig: 
 
1. In alle bestemmingsplannen in de gemeente Bergeijk is een begrip opgenomen voor woning, 

waarin is bepaald dat een woning is bedoeld voor de huisvesting van één huishouden. Het doel 
hiervan is om andere woonvormen (bijvoorbeeld kamerbewoning) niet bij recht toe te staan. 
Dat soort woonvormen kunnen namelijk gevolgen hebben voor de omgeving, bijvoorbeeld 
doordat een groter aantal mensen in één woning woont of doordat de parkeerdruk toeneemt. 
In de woonbestemmingen is echter vaak ‘wonen’ in algemene zin toegestaan en ontbreekt een 
koppeling met het begrip ‘woning’. Uit recente uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State blijkt dat het begrip ‘wonen’ in die gevallen ruim moet worden uitgelegd. 
Ook bijzondere woonvormen, waaronder kamerbewoning, vallen onder dit begrip en zijn dus 
bij recht toegestaan. Dit was niet de intentie. Het is wenselijk om dit gebrek te herstellen.  
 

2. In het bestemmingsplan ‘Woongebieden Oost en West, Bergeijk’, dat is vastgesteld in 2018, is 
een nieuwe regeling opgenomen voor de bouw van bijbehorende bouwwerken bij woningen. 
De regeling voor bijbehorende bouwwerken is vereenvoudigd en verruimd ten opzichte van 
eerdere regelingen. Het is wenselijk om deze actuele regeling ook in de bestemmingsplannen 
voor de andere dorpen op te nemen.  

 
Zowel voor het maken van een koppeling tussen de begrippen ‘wonen’ en ‘woning’ als voor het 
opnemen van een nieuwe regeling voor bijbehorende bouwwerken moet een groot aantal bestem-
mingsplannen gedeeltelijk worden herzien. Dit kan worden gedaan door het vaststellen van een 
zogenaamd paraplubestemmingsplan: één bestemmingsplan dat meerdere plannen gelijktijdig 
herziet ten aanzien van één of een beperkt aantal onderwerpen. Het bestemmingsplan ‘Paraplu-
herziening wonen en bijbehorende bouwwerken’ is een paraplubestemmingsplan, waarmee alle 
bestemmingsplannen in de gemeente Bergeijk gelijktijdig worden herzien. De aanpassingen blijven 
beperkt tot aanpassingen in de regels van de onderliggende bestemmingsplannen. De verbeeldin-
gen van de geldende bestemmingsplannen worden niet herzien en blijven dus ongewijzigd van 
toepassing. 
 

1.2 Het plangebied 

Het plangebied van dit paraplubestemmingsplan omvat het hele grondgebied van de gemeente 
Bergeijk: alle dorpskernen, het buitengebied en de bedrijventerreinen. In de regels van dit bestem-
mingsplan is bepaald welke bestemmingsplannen worden herzien en op welke manier.  
 
Omdat de koppeling tussen de begrippen ‘wonen’ en ‘woning’ in (nagenoeg) alle gemeentelijke 
bestemmingsplannen ontbreekt, worden alle bestemmingsplannen binnen het plangebied op dit 
onderwerp herzien. Voor de nieuwe regeling voor bijbehorende bouwwerken worden niet alle be-
stemmingsplannen herzien: alleen de bestemmingsplannen die gelden voor de dorpen krijgen een 
nieuwe regeling. De regelingen in de bestemmingsplannen voor het buitengebied blijven ongewij-
zigd.  
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1.3 Geldende bestemmingsplannen 

Voor het plangebied van dit paraplubestemmingsplan gelden circa 100 bestemmingsplannen. Het 
betreft zowel grotere bestemmingsplannen (bijvoorbeeld het bestemmingsplan voor het buiten-
gebied en de bestemmingsplannen voor de dorpen) als kleinere bestemmingsplannen (postzegel-
bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen). Al deze bestemmingsplannen, 
wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen worden door dit paraplubestemmingsplan herzien. Als 
bijlage bij de toelichting is een overzicht van de geldende plannen opgenomen.  
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2 Planbeschrijving 

2.1 Regeling voor wonen 

2.1.1 Algemeen 

In het merendeel van de bestemmingsplannen in de gemeente Bergeijk zijn de gronden met de 
bestemming ‘Wonen’ bestemd voor ‘wonen’. Ook in andere bestemmingen (bijvoorbeeld ‘Cen-
trum’, ‘Gemengd’, ‘Detailhandel’ en ‘Horeca’) is in sommige gevallen ‘wonen’ toegestaan. In alle 
bestemmingsplannen is een begrip opgenomen voor ‘woning’, dat als volgt luidt: 

 
woning: 
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishou-
den. 

 
De bedoeling hiervan is om andere woonvormen dan het bewonen van een woning door één huis-
houden niet toe te staan. In de begripsbepalingen van de bestemmingsplannen is echter geen be-
grip opgenomen voor ‘wonen’ en er is ook geen andere regeling opgenomen die andere woonvor-
men dan ‘wonen in een woning’ uitsluit. Uit uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State1 volgt dat in dat geval voor de uitleg van ‘wonen’ moet worden aangesloten bij 
het algemeen spraakgebruik. In het algemeen spraakgebruik worden onder ‘wonen’ ook andere 
woonvormen begrepen dan het huisvesten van één huishouden in een woning. Kamerbewoning 
en bijzondere woonvormen (bijvoorbeeld woonzorggroepen) vallen ook onder dit begrip.  
 
Dit betekent dat de huidige bestemmingsplannen onbedoeld ruimte bieden voor andere vormen 
van wonen dan de huisvesting van één huishouden per woning. Kamerbewoning (onder andere 
door studenten of arbeidsmigranten) en andere bijzondere woonvormen zijn in de huidige bestem-
mingsplannen bij recht toegestaan. Dit maakt het onmogelijk om in het geval van een concreet 
initiatief voor een bijzondere woonvorm te toetsen op de ruimtelijke aanvaardbaarheid van het 
initiatief: bijzondere woonvormen zijn immers bij recht toegelaten en kunnen dus niet afzonderlijk 
worden beoordeeld. Gelet op de impact die bijzondere woonvormen kunnen hebben op de omge-
ving, bijvoorbeeld door een toename van het aantal bewoners of een toename van de parkeerbe-
hoefte, is het wenselijk om initiatieven voor bijzondere woonvormen buitenplans te beoordelen 
en deze pas toe te laten als is gebleken dat het initiatief past binnen het gemeentelijk beleid en 
aanvaardbaar is uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening. Het is daarom nodig om het ge-
bruik voor ‘wonen’ in de geldende bestemmingsplannen te beperken tot het ‘wonen in woningen’: 
het bewonen van een woning door één afzonderlijk huishouden.  
 
De gemeenteraad heeft op 26 september 2019 een voorbereidingsbesluit genomen, waarin is be-
paald dat het niet is toegestaan om het gebruik van gebouwen te wijzigen als daarmee sprake is 
van andere woonvormen dan de huisvesting van één huishouden per woning. In dit paraplube-
stemmingsplan worden alle geldende bestemmingsplannen in de gemeente Bergeijk in lijn met dat 
voorbereidingsbesluit herzien. In de planregels van de geldende bestemmingsplannen wordt een 
begrip voor ‘wonen’ toegevoegd, dat als volgt luidt: 
 

wonen:  
het bewonen van een woning door niet meer dan één afzonderlijk huishouden.  

 
Hiermee wordt op alle gronden waar in de bestemmingsomschrijving ‘wonen’ is toegestaan, het 
gebruik beperkt tot het bewonen van woningen door maximaal één huishouden per woning. Op 
deze manier is geregeld dat andere woonvormen niet zijn toegestaan.  

                                                                 
1 onder andere ECLI:NL:RVS:2016:3046, 16 november 2016 en ECLI:NL:RVS:2019:192, 23 januari 2019 
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Om het begrippenkader te completeren wordt via dit paraplubestemmingsplan ook het volgende 
begrip voor ‘huishouden’ toegevoegd aan de geldende bestemmingsplannen: 

 
huishouden:  
één of meer personen die een gezamenlijke huishouding voeren, waarbij sprake is van conti-
nuïteit in samenstelling en onderlinge verbondenheid.  

 
Dit begrip regelt wanneer sprake is van een huishouden. Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat 
bijzondere woonvormen, zoals kamerbewoning door studenten of arbeidsmigranten, niet onder 
het begrip voor ‘huishouden’ vallen. Er is in die gevallen immers sprake van een wisselende samen-
stelling en veelal niet van onderlinge verbondenheid.  

2.1.2 Welke bestemmingsplannen worden herzien? 

In een beperkt aantal bestemmingsplannen is al een begrip voor ‘wonen’ opgenomen, onder an-
dere in het bestemmingsplan voor het buitengebied. Geen van de huidige bestemmingsplannen 
bevat een begrip voor ‘huishouden’. De herziening is daarom van toepassing op alle geldende be-
stemmingsplannen in de gemeente Bergeijk. De planregels van dit paraplubestemmingsplan bepa-
len dat aan deze bestemmingsplannen een begrip voor ‘huishouden’ en voor ‘wonen’ wordt toe-
gevoegd. Als het geldende bestemmingsplan al een begrip voor ‘wonen’ of ‘huishouden’ kent, 
wordt dat begrip vervangen door het nieuwe begrip.  
 

2.2 Regeling voor bijbehorende bouwwerken 

2.2.1 Algemeen 

De gemeenteraad heeft op 1 maart 2018 het bestemmingsplan ‘Woongebieden Oost en West, 
Bergeijk’ vastgesteld en heeft op 27 september 2018 een reparatiebesluit vastgesteld, waarbij en-
kele omissies in het bestemmingsplan zijn hersteld. Inmiddels is het bestemmingsplan onherroe-
pelijk.  
 
In het bestemmingsplan ‘Woongebieden Oost en West, Bergeijk’ is in de bestemming ‘Wonen’ een 
nieuwe regeling opgenomen voor de bouw van bijbehorende bouwwerken (aan- en uitbouwen, 
bijgebouwen en overkappingen). De regeling wijkt op onderdelen af van de regeling die in de be-
stemmingsplannen voor de overige dorpen is opgenomen. Het belangrijkste verschil is dat de ge-
staffelde regeling voor de oppervlakte aan bijgebouwen is vervangen door een eenvoudigere re-
geling. In plaats van een oppervlakte aan bijgebouwen die varieert van 80 m2 tot 170 m2, afhanke-
lijk van de perceelsgrootte, is gekozen voor een regeling die bepaalt dat 80% van het bouwperceel 
binnen de bestemming ‘Wonen’ mag worden bebouwd tot een maximum van 200 m2, uitgezon-
derd het bouwvlak. Daarnaast is de regeling vereenvoudigd, doordat regels zijn geschrapt die in-
middels achterhaald zijn door de mogelijkheden voor vergunningvrij bouwen. De toegelaten goot- 
en bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken (3,2 respectievelijk 5,5 meter) zijn ongewijzigd. De 
regeling geeft de inwoners van de gemeente meer mogelijkheden om bijbehorende bouwwerken 
te bouwen op hun perceel. Door het laten vervallen van onnodige regels is de regeling bovendien 
beter leesbaar en eenvoudiger toepasbaar.  
 
Het is wenselijk om de nieuwe regeling voor bijbehorende bouwwerken te verwerken in de be-
stemmingsplannen die gelden voor de overige dorpen, zodat voor de hele gemeente sprake is van 
één actuele en eenduidige regeling. De regeling is een verruiming ten opzichte van de huidige re-
geling voor bijbehorende bouwwerken en is dus niet nadeliger voor inwoners. De nieuwe regeling 
kan de bestaande regeling daarom zonder bezwaar vervangen. Omdat de regeling voor bouwwer-
ken, geen gebouwen zijnde aansluiten op de regeling voor bijbehorende bouwwerken, wordt ook 
die regeling aangepast.  
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Sommige afwijkingsbevoegdheden die zien op de huidige regeling voor bijbehorende bouwwerken 
(bijvoorbeeld voor vergroting van de oppervlakte) zijn door de aanpassing en vereenvoudiging van 
de regeling voor bijbehorende bouwwerken niet langer zinvol. De huidige afwijkingsmogelijkheden 
komen daarom te vervallen en er worden nieuwe afwijkingsbevoegdheden opgenomen die zijn 
afgestemd op de nieuwe planregeling.  
 
In sommige gevallen is in het huidige bestemmingsplan een afwijkende regeling opgenomen, bij-
voorbeeld doordat op sommige gronden geen bijbehorende bouwwerken mogen worden ge-
bouwd of doordat op een bepaald perceel juist een grotere oppervlakte aan bijbehorende bouw-
werken is toegestaan. Deze afwijkende regelingen zijn geïnventariseerd en worden gerespecteerd 
in de planregels van dit paraplubestemmingsplan.  

2.2.2 Welke bestemmingsplannen worden herzien? 

De nieuwe planregeling gaat gelden voor de woonbestemmingen in de bestemmingsplannen voor 
de dorpen. De bestemmingsplannen die gelden voor het buitengebied worden niet herzien. De 
nieuwe regeling hoeft vanzelfsprekend niet te worden opgenomen in het bestemmingsplan 
‘Woongebieden Oost en West, Bergeijk’. In de bestemmingsplannen ‘Terlo 2017’, ‘Triloo 2017’, 
‘Inbreiding Hooge Berkt 2017’, ‘Herontwikkeling St. Servatius Westerhoven’ en ‘Boscheind 19, 
Luyksgestel’ is geen aanpassing nodig omdat de nieuwe regeling ook in die bestemmingsplannen 
al is opgenomen. De overige bestemmingsplannen voor de dorpen worden wel herzien.  
 

2.3 Het bestemmingsplan 

2.3.1 Plansystematiek 

Dit bestemmingsplan is een paraplubestemmingsplan. Dit houdt in dat meerdere bestemmings-
plannen gelijktijdig worden herzien. De regels van de geldende bestemmingsplannen worden in 
deze parapluherziening op onderdelen aangepast, maar blijven voor het overige ongewijzigd van 
toepassing. Voor het opstellen van een parapluherziening zijn geen standaarden of modelafspra-
ken voorhanden. Hierna wordt aangegeven hoe dit bestemmingsplan is vormgegeven. 

2.3.2 Opzet van de regels 

De regels van dit bestemmingsplan zijn onderverdeeld in drie hoofdstukken. 

Hoofdstuk 1 – Inleidende regels 

Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels en bestaat uit twee artikelen: 
 

 Artikel 1 bevat de begripsbepalingen die van belang zijn voor het paraplubestemmingsplan. In 
dit artikel zijn slechts begripsbepalingen opgenomen voor ‘plan’ en ‘bestemmingsplan’, zodat 
duidelijk is wat hiermee in de regels wordt bedoeld. De overige begripsbepalingen die van be-
lang zijn voor de planregeling (bijvoorbeeld de begrippen voor ‘wonen’, ‘woning’ en ‘bijbeho-
rend bouwwerk’) zijn deels al opgenomen in de geldende bestemmingsplannen. Voor zover dat 
nog niet het geval is, worden de begrippen op basis van de regels in hoofdstuk 2 van de para-
pluherziening toegevoegd aan de planregels van de afzonderlijke bestemmingsplannen. Deze 
begrippen hoeven dus niet in artikel 1 van de planregels te worden opgenomen.  
 

 Artikel 2 betreft het toepassingsbereik. In dit artikel is aangegeven welke bestemmingsplannen 
worden herzien door dit paraplubestemmingsplan. Daarbij is aangegeven dat de regels van 
deze bestemmingsplannen worden herzien zoals aangegeven in hoofdstuk 2 van de planregels 
van het paraplubestemmingsplan, maar dat de regels voor het overige ongewijzigd van toepas-
sing blijven. Daarnaast is in dit artikel geregeld dat de verbeeldingen van de geldende bestem-
mingsplannen ongewijzigd van toepassing blijven.  

  



Ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening wonen en bijbehorende bouwwerken Gemeente Bergeijk 
 

 CroonenBuro5 

 6 

Hoofdstuk 2 – Bestemmingsregels 

Hoofdstuk 2 bevat de bestemmingsregels. In dit hoofdstuk zijn twee artikelen opgenomen: 
 

 Artikel 3 regelt de aanpassingen die nodig zijn in verband met de regeling voor wonen. De re-
geling is als volgt opgezet: 
 

 Lid 3.1 regelt dat aan de geldende bestemmingsplannen begrippen worden toegevoegd of 
dat de bestaande begrippen worden vervangen door de nieuwe begrippen.  

 Lid 3.2 regelt de toevoeging van een extra begrip aan het bestemmingsplan ‘Woon-
bos/Hooge Berkt en omgeving’. In dat bestemmingsplan is namelijk binnen de maatschap-
pelijke bestemming het wonen in een leefgemeenschap toegestaan. Kenmerk daarvan is 
dat – in tegenstelling tot in reguliere woningen – meerdere huishoudens in één woonge-
bouw zijn gehuisvest. Deze bijzondere situatie wordt via een afzonderlijk begrip geregeld.  

 

 Artikel 4 regelt de aanpassingen die verband houden met het opnemen van een nieuwe rege-
ling voor bijbehorende bouwwerken. Dit artikel bepaalt dat de bestaande regelingen voor bij-
behorende bouwwerken in de woonbestemming vervallen en worden vervangen door een 
nieuwe regeling. De regeling is als volgt opgezet: 
 

 Lid 4.1 bepaalt dat de huidige regelingen voor bijbehorende bouwwerken worden vervan-
gen door de nieuwe standaardregeling. 

 Lid 4.2 regelt de afwijkingen ten opzichte van de standaardregeling. Deze afwijkende rege-
lingen zijn overgenomen uit de geldende bestemmingsplannen. 

 Lid 4.3 bepaalt dat de huidige regelingen voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden 
vervangen door de nieuwe standaardregeling.  

 Lid 4.4 bepaalt dat de afwijkingsbevoegdheden die door de introductie van de nieuwe re-
geling niet meer zinvol zijn komen te vervallen en worden vervangen door een nieuwe, een-
duidige regeling.  

 Lid 4.5 bepaalt dat, als in het huidige bestemmingsplan geen begrip voor ‘bijbehorend 
bouwwerk’ is opgenomen, dat begrip wordt toegevoegd aan artikel 1 van de planregels van 
het betreffende bestemmingsplan.  

 
Om te voorkomen dat een zeer uitbreide planregeling in de regels moet worden opgenomen, 
is waar mogelijk verwezen naar een tabel die als bijlage bij de planregels is opgenomen. In die 
tabel is per bestemmingsplan aangegeven welke artikelen en (sub)leden worden aangepast of 
komen te vervallen.  

Hoofdstuk 3 – Overgangs- en slotregels  

Hoofdstuk 3 betreft de overgangs- en slotregels en bevat twee artikelen:  
 

 Artikel 5 bevat het overgangsrecht. In dit bestemmingsplan is het overgangsrecht opgenomen 
zoals voorgeschreven in het Besluit ruimtelijke ordening.  
 

 Artikel 6 bevat de slotregel. In die regel is aangegeven hoe de regels van het bestemmingsplan 
kunnen worden aangehaald. 

2.3.3 Opzet van de verbeelding 

De verbeeldingen van de geldende bestemmingsplannen worden met dit paraplubestemmingsplan 
niet aangepast. De verbeelding die deel uitmaakt van dit bestemmingsplan bestaat daarom uitslui-
tend uit een planbegrenzing. Omdat het bestemmingsplan betrekking heeft op alle geldende be-
stemmingsplannen in de gemeente Bergeijk komt de plangrens overeen met de gemeentegrens.  
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3 Uitvoerbaarheid 

3.1 Beleidskader 

Dit paraplubestemmingsplan is een partiële herziening van een groot aantal bestemmingsplannen 
in de gemeente Bergeijk. Gelet op het karakter van het bestemmingsplan is een uitgebreide be-
leidstoetsing niet aan de orde. Hierna wordt wel kort ingegaan op het actuele gemeentelijke beleid 
ten aanzien van de huisvesting van arbeidsmigranten, omdat dit een raakvlak heeft met de regeling 
voor wonen die in dit paraplubestemmingsplan is opgenomen. Voor het overige is geen sprake van 
relevant beleid waaraan dit bestemmingsplan moet worden getoetst.  

3.1.1 Huisvesting van arbeidsmigranten 

Op 12 februari 2019 heeft de gemeenteraad de ‘Richtlijnen huisvesting arbeidsmigranten Bergeijk 
2019’ vastgesteld. In de richtlijnen zijn uitgangspunten zijn opgenomen voor de huisvesting van 
arbeidsmigranten in de gemeente. De gemeente onderschrijft het belang van de huisvesting van 
arbeidsmigranten voor de regionale economie en onderkent de extra huisvestingsvraag die dit met 
zich meebrengt. Bij het huisvesten van arbeidsmigranten is een aantal aspecten van belang, waar-
onder het welzijn van de gehuisveste personen, de verhouding tot de omgeving, het beheer en de 
impact op de omgeving. De richtlijnen vormen een beoordelings- en voorwaardenkader voor de 
huisvesting van arbeidsmigranten in woningen en voor middelgrote en grootschaligere huisves-
tingsvoorzieningen. Het doel van de richtlijnen is tweeledig: enerzijds het voorzien in goede, ge-
spreide en voldoende huisvesting voor de toenemende groep arbeidsmigranten en anderzijds het 
waarborgen van een goed woon- en leefklimaat voor zowel inwoners als arbeidsmigranten. 
 
Voor arbeidsmigranten worden drie categorieën van verblijfsduur onderscheiden: 

 short stay (kort verblijf) = enkele weken tot 1 jaar; 

 mid stay (middellang verblijf) = 1 tot 3 jaar; 

 long stay (lang verblijf) = vestigers. 
 
Arbeidsmigranten in de categorie long stay zijn personen die zich permanent in Nederland (willen) 
vestigen. Deze categorie arbeidsmigranten is aangewezen op de reguliere markt voor koop- en 
huurwoningen. Voor de huisvesting van de categorieën short stay en mid stay worden drie huis-
vestingscategorieën onderscheiden: 

 Huisvestingscategorie 1: kamergewijze verhuur in woningen (maximaal 15 personen); 

 Huisvestingscategorie 2: geclusterde huisvesting tot maximaal 30 personen; 

 Huisvestingscategorie 3: geclusterde huisvesting van 30 tot 80 personen.  
 
Voor iedere huisvestingscategorie zijn specifieke voorwaarden opgenomen in de richtlijnen. Zo is 
kamergewijze verhuur uitsluitend toegestaan in vrijstaande woningen en geldt er een criterium 
voor de spreiding van deze huisvestingscategorie: een richtafstand van 100 meter tot andere loca-
ties waar arbeidsmigranten worden gehuisvest. Daarnaast gelden algemene voorwaarden, onder 
andere dat moet worden voldaan aan de normen van de Stichting Normering Flexwonen, dat er 
voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein moet zijn, dat per slaapkamer maximaal 2 perso-
nen mogen worden gehuisvest en dat een beheerder moet worden aangewezen. Ook gelden cri-
teria voor de situering van huisvestingsvoorzieningen en de ruimtelijke aanvaardbaarheid daarvan.  
 
De richtlijnen worden gemonitord en kunnen, indien nodig, worden aangevuld of aangepast. Om-
dat het gemeentelijk beleid hierdoor in de komende jaren kan wijzigen, bijvoorbeeld door het toe-
staan van meer of minder arbeidsmigranten per locatie, is ervoor gekozen om voorzieningen voor 
de huisvesting van arbeidsmigranten buitenplans te beoordelen en, indien een initiatief aanvaard-
baar is, buitenplans te vergunnen.  
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In sommige gevallen kan daarvoor gebruik worden gemaakt van de kruimelgevallenregeling met 
de reguliere omgevingsvergunningprocedure, bijvoorbeeld bij functiewijziging van bestaande ge-
bouwen in de bebouwde kom of in het geval van een tijdelijke vergunning voor maximaal 10 jaar. 
In andere gevallen is een buitenplanse afwijking met de uitgebreide omgevingsvergunningproce-
dure aan de orde of moet een postzegelbestemmingsplan worden opgesteld.  
 
Door te kiezen voor buitenplanse vergunningverlening kan telkens aan het actuele beleid worden 
getoetst. Hiermee wordt voorkomen dat – in het geval van een beleidswijziging – het bestem-
mingsplan een verouderde regeling bevat. In dit paraplubestemmingsplan is daarom geen (afwij-
kings)regeling opgenomen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. 
 

3.2 Milieuhygiënische en planologische aspecten 

Dit bestemmingsplan voorziet in een herziening van een groot aantal geldende bestemmingsplan-
nen. Aan deze bestemmingsplannen wordt een aantal begrippen toegevoegd en in een deel van 
de bestemmingsplannen wordt een nieuwe regeling voor bijbehorende bouwwerken opgenomen. 
Er is geen sprake van bestemmingswijzigingen. Door het opnemen van een nieuwe regeling voor 
de bouw van bijbehorende bouwwerken worden de bouwmogelijkheden op woonpercelen in be-
perkte mate verruimd. De verruiming is echter zodanig beperkt dat geen sprake is van (negatieve) 
ruimtelijke effecten. Er zijn daarom geen milieuhygiënische of planologische aspecten waarvoor 
onderzoek nodig is.  
 

3.3 Financiële uitvoerbaarheid 

3.3.1 Kostenverhaal  

Als in een bestemmingsplan een bouwplan, zoals gedefinieerd in artikel 6.2.1 van het Besluit ruim-
telijke ordening, mogelijk wordt gemaakt, dient conform artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke orde-
ning een exploitatieplan te worden opgesteld. Het opstellen van een exploitatieplan is niet nood-
zakelijk als het kostenverhaal anderszins is verzekerd, bijvoorbeeld door het sluiten van een ante-
rieure overeenkomst met grondeigenaren of ontwikkelende partijen.  
 
Dit paraplubestemmingsplan maakt geen nieuwe bouwplannen mogelijk zoals bedoeld in het Be-
sluit ruimtelijke ordening. Het opstellen van een exploitatieplan of het sluiten van anterieure over-
eenkomsten is daarom niet aan de orde 

3.3.2 Financiële haalbaarheid 

Dit bestemmingsplan voorziet in een herziening van een groot aantal geldende bestemmingsplan-
nen. Aan deze bestemmingsplannen wordt een aantal begrippen toegevoegd en in een deel van 
de bestemmingsplannen wordt een nieuwe regeling voor bijbehorende bouwwerken opgenomen. 
Met deze herziening zijn geen kosten gemoeid, behoudens de kosten voor het opstellen van dit 
bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is financieel uitvoerbaar.  
 

3.4 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

3.4.1 Vooroverleg 

Het concept ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluherziening wonen en bijbehorende bouwwerken’ 
is overeenkomstig artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening in vooroverleg gezonden naar 
de betrokken instanties. Er zijn vooroverlegreacties ontvangen van Waterschap De Dommel en de 
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Het waterschap stemt in met het plan in het kader van de wa-
tertoetsprocedure en de Veiligheidsregio heeft geen opmerkingen op het plan. De vooroverlegre-
acties geven geen aanleiding voor aanpassing van het bestemmingsplan.  
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3.4.2 Verdere procedure 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluherziening wonen en bijbehorende bouwwerken’ door-
loopt de procedure van artikel 3.8 en verder van de Wet ruimtelijke ordening. Het plan wordt in 
het kader van die procedure gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegd, waarbij de 
mogelijkheid wordt geboden tot het indienen van een zienswijze. Na afloop van de periode van 
terinzagelegging worden de zienswijzen beoordeeld en wordt het plan ter vaststelling aangeboden 
aan de gemeenteraad. 


