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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

De stroken achter de woonpercelen Het Ronsel 25 tot en met 63 (oneven) in het wes-

ten van de kern Bergeijk, zijn in gebruik genomen door en/of in eigendom van de eige-

naren van deze percelen. Voor deze stroken gelden echter de bestemmingen 'Groen' 

en 'Bos'. Binnen deze bestemmingen is het gebruik ten behoeve van de woonfunctie 

niet toegestaan. De gemeente Bergeijk is voornemens het gebruik ten behoeve van de 

woonfunctie positief te bestemmen. 

 

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in een passende regeling voor het gebruik van 

de stroken ten behoeve van de woonfunctie. Om te voorkomen dat er voor een woon-

perceel twee verschillende bestemmingsplannen gelden, zijn de gehele woonpercelen 

opgenomen in dit bestemmingsplan. Voor de regeling van de woonbestemming is aan-

gesloten bij de recente bestemmingsplannen voor de kernen in Bergeijk. 

 

1.2 Plangebied 

Het plangebied van voorliggend bestemmingsplan ligt in het westen van de kern Berge-

ijk en heeft betrekking op de woonpercelen Het Ronsel 25 tot en met 63 (oneven) in-

clusief de stroken achter deze percelen.  

 

1.3 Vigerende bestemmingsplannen 

Voor het grootste gedeelte van het plangebied vigeert het bestemmingsplan 'Woonge-

bieden West, Bergeijk' dat op 24 november 2008 door de gemeenteraad is vastge-

steld. In het bestemmingsplan 'Woongebieden West, Bergeijk' is voor de strook achter 

de percelen Het Ronsel 25 tot en met 55 (oneven) de bestemming 'Groen' opgenomen 

en voor de strook achter de percelen Het Ronsel 55 tot en met 61 (oneven)  is de be-

stemming 'Bos' opgenomen. Voor de strook achter het perceel Het Ronsel 63 vigeert 

het bestemmingsplan 'Woongebieden Bergeijk, herziening 2014' dat op  17 december 

2014 is vastgesteld. Voor deze strook is de bestemming 'Groen' opgenomen. 

 

Binnen de bestemmingen 'Bos' en 'Groen' is het gebruik ten behoeve van de woonfunc-

tie niet toegestaan. 
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Uitsnede verbeelding 'Woongebieden West, Bergeijk' met in blauw het plangebied 

 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de huidige en toekomstige situatie van het voornemen beschre-

ven en er is aangegeven hoe het voornemen in voorliggend bestemmingsplan is ver-

taald. De haalbaarheid van het voornemen wordt in hoofdstuk 3 beschreven. 
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2 Planbeschrijving 

2.1 Huidige situatie 

Het plangebied ligt in het westen van de kern Bergeijk en heeft betrekking op de woon-

percelen Het Ronsel 25 tot en met 63 (oneven). De woningen op deze percelen liggen 

ten westen en ten noorden van Het Ronsel. De achterzijde van de woonpercelen aan 

Het Ronsel 25 tot en met 55 (oneven) zijn georiënteerd op de Stökskesweg. Aan de 

overzijde van de Stökskesweg ligt het bedrijventerrein Waterlaat. Tussen de woonper-

celen en de Stökskesweg bevindt zich een groenstrook. De groenstrook is deels in ge-

bruik genomen door en/of in eigendom van de eigenaren van de woonpercelen. 

 

De achterzijden van de woningen aan Het Ronsel 55 tot en met 61 (oneven) grenzen 

aan een bosstrook. Aan de achterzijde van de woning aan Het Ronsel 63 ligt ook een 

groenstrook. De stroken achter deze percelen zijn ook in gebruik genomen door en/of 

in eigendom van de eigenaren van de woonpercelen. 

 

2.2 Het plan 

Voor de bovengenoemde stroken achter de woonpercelen gelden de bestemmingen 

'Groen' en 'Bos'. Binnen deze bestemmingen is het gebruik ten behoeve van de woon-

functie niet toegestaan. De gemeente Bergeijk is voornemens het gebruik ten behoeve 

van de woonfunctie positief te bestemmen. 

 

2.3 Vertaling in het bestemmingsplan 

Om te voorkomen dat er voor een woonperceel twee verschillende bestemmingsplan-

nen gelden, is er voor gekozen om de gehele woonpercelen op te nemen in dit be-

stemmingsplan. Voor de woonpercelen, inclusief een strook van 4 tot 5 meter diep ach-

ter de woonpercelen, is de bestemming 'Wonen' opgenomen. Voor de regeling van de 

woonbestemming is aangesloten bij de recente bestemmingsplannen voor de kernen 

in Bergeijk. Voor de voortuinen is conform het bestemmingsplan 'Woongebieden West, 

Bergeijk' en recente bestemmingsplannen de bestemming 'Tuin' opgenomen. 

 

Voor de toegevoegde strook achter de percelen Het Ronsel 25 tot en met 55 is de ge-

biedsaanduiding ‘milieuzone’ opgenomen, om te voorkomen dat de bedrijven op het 

bedrijventerrein Waterlaat beperkt worden in hun bedrijfsvoering. Ter plaatse van deze 

aanduiding mogen bouwwerken niet worden gebruikt als woonruimte, maar uitsluitend 

als garage, berging of daarmee vergelijkbaar bouwwerk. 
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3 Haalbaarheid 

3.1 Uitvoerbaarheid 

Het bestemmingsplan 'Woongebieden West, herziening Het Ronsel 2015' voorziet in 

een passende regeling voor de stroken achter de percelen Het Ronsel 25 tot en met 63 

(oneven), die onderdeel uitmaken van de woonfunctie. Gezien het karakter van het be-

stemmingsplan is een toetsing aan de provinciale en gemeentelijke beleidskaders niet 

zinvol. Er is ook geen noodzaak tot het verrichten van onderzoeken.  

 

Het plangebied ligt ten oosten van het bedrijventerrein Waterlaat. Om te voorkomen 

dat de bedrijven op het bedrijventerrein beperkt worden in hun bedrijfsvoering door het 

vergroten van de woonbestemmingen in het plangebied, is voor de toegevoegde stro-

ken achter de percelen Het Ronsel 25 tot en met 55 de gebiedsaanduiding ‘milieuzo-

ne’ opgenomen. Ter plaatse van deze aanduiding mogen bouwwerken niet worden ge-

bruikt als woonruimte, maar uitsluitend als garage, berging of daarmee vergelijkbaar 

bouwwerk. 

 

Onderhavige herziening maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk, kostenverhaal is 

daarom niet aan de orde. Er is een sprake van de noodzaak van het opstellen van een 

exploitatieplan of het sluiten van anterieure overeenkomsten met ontwikkelende par-

tijen. Het bestemmingsplan is economisch uitvoerbaar.  

 

3.2 Procedures 

Het ontwerpbestemmingsplan 'Woongebieden West, herziening Het Ronsel 2015' 

wordt overeenkomstig artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening in vooroverleg 

gezonden naar de betrokken instanties. Daarnaast doorloopt het ontwerpbestem-

mingsplan de procedure van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. In dit kader 

wordt het ontwerpbestemmingsplan gedurende een periode van zes weken ter visie ge-

legd, waarbij gelegenheid wordt geboden tot het indienen van zienswijzen.  

 

De resultaten van de procedures worden te zijner tijd in de toelichting opgenomen. 


