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1. Inleiding 
Aan de Loonsebaan 7 te Luyksgestel is gevestigd het bedrijf Buja Metaal B.V.. Dit bedrijf richt zich op 
het vervaardigen van gereedschappen voor de plaatwerkindustrie. Door het sterk vernieuwde 
machinepark is er de laatste jaren ruimtegebrek ontstaan. Hierdoor is de werk- en bewegingsruimte in 
de werkplaats vaak onvoldoende en ook is de opslagruimte voor materialen en gereedschappen niet 
toereikend. Daarbij bestaat het risico dat er als gevolg van het ruimtegebrek gevaarlijke situaties 
kunnen ontstaan in de nabijheid van de diverse machines. Om die reden is het voornemen om het 
bestaande bedrijfspand aan de Loonsebaan in Luyksgestel uit te breiden. Het voorliggende 
bestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van het bedrijf. 
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2. Voorstel 
Voorgesteld wordt: 

1. de zienswijze gegrond te verklaren; 
2. het bestemmingsplan "Loonsebaan 7", bestaande uit een verbeelding, de GBKN-

kadasterkaart 'grootschalige basiskaart (GBK) 2014-02-01', een toelichting en regels, vervat 
als geometrische planbestanden in het GML-bestand: NL.IMRO.1724.BPLIoo2008-VAST 
gewijzigd vast te stellen. 
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3. Argumenten 
Het perceel Loonsebaan 7 valt onder de werking van het bestemmingsplan "Luyksgestel en de Zwarte 
Bergen 2012" en de daaropvolgende herziening uit 2014. Het perceel heeft de bestemming 'Bedrijf, 
met daarbij de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - metaalbedrijf. De beoogde uitbreiding vindt 
gedeeltelijk plaats buiten het bouwvlak. Daarnaast zijn de parkeervoorzieningen beoogd op gronden 
welke nu nog zijn bestemd als 'Agrarisch'. 

Het bedrijf is nabij woonbebouwing gesitueerd. Het bedrijf is op grond van de milieurichtlijnen aan te 
wijzen als een bedrijf voor de vervaardiging en reparatie van producten van metaal en valt in te delen 
in de categorie 'smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen, e.d.'. Het bedrijf heeft een milieucategorie 
3.2, wat inhoudt een richtlijnafstand van 100 meter (t.o.v. een rustige woonwijk). Gesteld kan worden 
dat een bedrijf met een dergelijk milieucategorie niet 'op de goede plek' zit. Om die reden is 
onderzocht of er de mogelijkheid was om het bedrijf te verplaatsen naar een ruimtelijk betere locatie. 
Uit onderzoek is gebleken dat dit financieel niet haalbaar was. Daarnaast is het bedrijf in het 
bestemmingsplan positief bestemd, waardoor een eventuele verplaatsing het probleem niet oplost, 
daar het perceel rechten bevat om een soortgelijk bedrijf te starten. Herontwikkeling van het perceel 
naar een andere bestemming, is gezien de ligging tussen bedrijven en woningen moeilijk te realiseren. 

Bestemmingsplan "Luyksgestel en de Zwarte Bergen 2012" Ontwerpbestemmlngsplan "Loonsebaan 7" 

De voorgenomen uitbreiding van de bedrijfsbebouwing en het kantoor buiten het bouwblok wordt niet 
aan de zijde van de woonbebouwing gesitueerd. Echter, het bestemmingsvlak zal vergroot dienen te 
worden ten dienste van parkeren. Het bedrijf zal daarmee aangrenzend aan de woonbebouwing 
worden gesitueerd op een plek waar momenteel een 'paardenwei' is gelegen. Dit is vanuit 
milieutechnisch slechts afweegbaar wanneer dit deel van de bedrijfsbestemming uitsluitend is bedoeld 
voor parkeervoorzieningen en er voldoende bufferafstand wordt gehouden. De beoogde uitbreiding 
van de bedrijfsbestemming heeft om die reden ook niet de bestemming 'bedrijf gekregen maar de 
bestemming 'Verkeer - Verblijfsgebieď. De aan te houden buffer is vastgelegd door het opnemen van 
de bestemming 'Groen'. 

In het kader van de beoogde uitbreiding is een geluidsonderzoek uitgevoerd om te kunnen beoordelen 
of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat in de nabijgelegen woningen van derden. Uit het 
onderzoek is gebleken dat kan worden voldaan aan de geluidsgrenswaarden wanneer er een 
geluidswerende voorziening ter afscherming van de woning aan de Loonsebaan 9 wordt geplaatst. In 
de regels van het bestemmingsplan is om die reden als voorwaardelijke verplichting opgenomen dat 
een omgevingsvergunning voor het bouwen van bedrijfsgebouwen pas kan worden verleend wanneer 
de bedoelde geluidswerende voorziening hier onderdeel van uitmaakt en gehandhaafd blijft. 
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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 zullen moeten 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 
Tijdens de inspraaktermijn van het voorontwerp bestemmingsplan zijn er twee inspraakreacties 
ingekomen. Op basis van de inspraakreacties is het bestemmingsplan aangepast/aangevuld. 

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 onze reactie hierop verwijzen wij u naar de bijgevoegde 'Nota van 
zienswijzen en wijzigingen'. 

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, of eerder indien Gedeputeerde Staten te kennen geven geen 
bezwaren te hebben tegen het plan, 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 voorontwerpbestemmingsplan 23 september 2014 gepubliceerd in de Eyckelbergh en op de 
gemeentelijke website. Het voorontwerp heeft vanaf 24 september 2014 gedurende zes weken voor 
inspraak ter inzage gelegen. 

Het ontwerpbestemmingsplan is op 20 augustus 2015 gepubliceerd in de Eyckelbergh, op de 
gemeentelijke website en in de Staatscourant en heeft vanaf 21 augustus 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. 
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10. Evaluatie 
Niet van toepassing. 

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

» Nota van zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan "Loonsebaan 7". 

12. Bijlagen ter inzage 
Bijlagen separaat ter inzage: 

» Ontwerpbestemmingsplan "Loonsebaan 7" 

13. Advies Raadscommissie 
De commissie GZ heeft in haar vergadering d.d. 01 december 2015 unaniem geadviseerd het voorstel 
door te geleiden naar de raad van 15 en 17 december 2015. 

B 

:M. v Wouters 
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Nota van zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan 
"Loonsebaan 7" 

Raadsbesluit: 17 december 2015 



1. Inleiding 

Vanaf donderdag 20 augustus 2015 heeft het ontwerpbestemmingsplan "Loonsebaan 7" voor zes 
weken ter inzage gelegen. Tijdens de inzageperiode is er één schriftelijke zienswijzen ingediend. 
Deze zienswijze is ontvangen binnen de gestelde termijn. 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 
Ingekomen zienswijzen: 

1. In de door het Waterschap ingediende zienswijze wordt opgemerkt dat zij zich kunnen vinden 
in een aanpak om het hemelwater afkomstig van het parkeerterrein af te voeren naar een te 
realiseren wadi die wordt gesitueerd in de groenstrook. De zienswijze richt zich dan ook op de 
in de waterparagraaf voorgestelde technische uitvoering hiervan. De beschreven wadidiepte 
van 12 cm sluit op praktische bezwaren bij de uitvoering. Het Waterschap stelt dan ook een 
wadidiepte voor van 30-50cm. De volledige zienswijze van het Waterschap is bijgevoegd. 

Het standpunt van het college van burgemeester en wethouders van Bergeijk is als volgt: 
1. De zienswijze is gegrond en initiatiefnemer is verzocht de waterparagraaf aan te passen. Door 

initiatiefnemer is een voorstel gedaan (bijgevoegd). De aangepaste waterparagraaf is 
afgestemd met het Waterschap. 

3. Staat van wijzigingen 

De ingediende zienswijze leidt tot wijziging van de toelichting van het bestemmingsplan. 

Naar aanleiding van de zienswijze is bij het Waterschap geïnformeerd of de uitgangspunten van de 
waterparagraaf niet ook door middel van een 'voorwaardelijke verplichting' verankerd moeten worden 
in de regels van het bestemmingsplan. Het Waterschap heeft te kennen gegeven dat het goed is om 
een voorwaardelijke gebruiksbepaling op te nemen in de regels. Het Waterschap heeft daarbij 
voorgesteld om op te nemen dat er een waterberging van minimaal 59m 3 moet worden aangelegd. 
Door deze regeling toe te voegen aan de regels van het bestemmingsplan dient het bestemmingsplan 
gewijzigd te worden vastgesteld. De ingediende zienswijze leidt niet tot wijziging van het 
ontwerpbestemmingsplan. De voorgestelde wijzigingen zijn dan ook ambsthalve. 

Toelichting 
4.4 Deze paragraaf wordt vervangen door het tekstvoorstel zoals opgenomen in het 

schrijven van Tritium Advies B.V. d.d. 12 oktober 2015 (bijgevoegd) 

Regels 
Artikel 3.3.1 Toevoegen, sub c : een waterberging van minimaal 59 mó onderdeel uitmaakt 

van deze omgevingsvergunning en gehandhaafd blijft. 



Bijlagen 

A. Zienswijze Waterschap De Dommel 
B. Aangepaste Waterparagraaf door Tritium Advies B.V. 



Waterschap "Si 
De Dommel 

Postbus 10.001 

SîSci DA Boxtel 

Bosscheweg 56 

Gemeente Bergeijk 5 2 8 3 W B Boxtel 
De heer B. van Dorsten 
Postbus 10000 w čB**4«*8«sa 
5570 GA BERGEIJK tm ķmŵmm 

ínfcűŞ dommel, ni 

www.dommeLul 

Boxtel : 3 september 2015 
ons kenmerk : Z28404/U36145 
uw kenmerk 
onderwerp : Ontwerp bestemmingsplan 

Loonsebaan 7 te 
Luyksgestel 

behandeld door : Toon v Ham 
doorkiesnummer : (0411)618 618 
e-mailadres : TvHam@dommel.nl 
bijlagen : -

verzonden : 

Geachte heer Van Dorsten, 

Op 30 jul i j l . ontv ing ik uw e-mai l met als bi j lage het Bes temmingsp lan "Loonsebaan 
7 ui tbreid ing Buja Metaal BV" te Luyksgeste l (gemeen te Bergei jk) . 

V a n d a a g heb ik het plan, de bi j lagen en de eerdere react ie van het wate rschap 
(br ief met kenmerk Z 2 8 4 0 4 / U 3 0 0 3 2 ) in onder l inge s a m e n h a n g bes tudeerd . Hierbi j 
mijn react ie. 

In een over leg op 11 februar i 2015 zijn in i t iat iefnemer, g e m e e n t e en wate rschap 
o v e r e e n g e k o m e n o m het gehe le dakopperv lak op de r ioler ing aan te slui ten en de 
n ieuw te real iseren parkeervoorz ien ingen ( totaal opperv lak 980 m

2

) vol ledig af te 
koppe len en op eigen terrein te bergen en te inf i l t reren. 

In de aangepas te waterparagraa f (pag ina 16 t /m 18) word t voorgeste ld o m het 
heme lwa te r afkomst ig van het parkeer ter re in opperv lakk ig af te voeren naar een te 
rea l iseren wadi die ges i tueerd word t in een groenst rook . Het wate rschap kan zich in 
d e z e aanpak v inden. De voorges te lde t echn ische ui tvoer ing ligt echter minder voor 
d e hand . De beschreven wad id iep te van 12 cent imeter stuit op prakt ische 
bezwaren bij de ui tvoer ing. De aan leg van een s lokop en een func t ionerende 
over loopvoorz ien ing is in dat geval last ig zo niet onmogel i j k real iseerbaar . Naar 
verwach t ing t reedt bij de beschreven wad id iep te van 12 cent imeter niet of 
nauwel i j ks infi ltratie op. In de regel word t voor wadi ' s een aanlegd iepte van 
( tenmins te ) 30 tot 50 cent imeter gehan tee rd . D e G H G (0 ,80 tot 1,40 m-mv) op 
locat ie is hiervoor ook vo ldoende diep. Voor verdere speci f icat ies en 
r andvoo rwaarden voor d e aan leg van een f unc t ionerende wadi verwi js ik u graag 
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naar de R IONED-handre ik ing "wadi 's : aanbeve l ingen voor ontwerp, aan leg en 
beheer (2006)" . 

Een wad id iep te van ( tenminste) 30 tot 50 cent imeter b iedt tevens de mogel i jkhe id 
o m te ant ic iperen op de Brabantb rede keur 2015 . De maa tgevende berg ing vo lgens 
deze sys temat iek bedraagt a fgerond 59 m 3 (980 m 2 * 60 m m ) . Deze hoevee lhe id 
hemelwate r kan ru imschoots b innen de aangegeven groens t rook met een 
opperv lak te van 480 m 2 gerea l iseerd wo rden . 

Ten aanz ien van d e aangepas te waterparagraa f en d e b i jbehorende regels heb ik 
geen verdere opmerk ingen of toevoeg ingen . 

Moch t u naar aan le id ing van deze react ie v ragen of opmerk ingen hebben , dan kunt 
u alti jd contact me t mij o p n e m e n . 

Met vriendelijke groet, 
Waterschap De Dommel 

Toon v Ham 
Planvormer stedelijk gebied 
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Robert van de Voort 

040.2907375 

Mark van der Donk 

Waterparagraaf plangebied Loonsebaan 7 te Luyksgestel 

Vlietskade 1509 
4241 WH Arkel 

T. 0183.71 20 80 Behandeld door 

Doorkiesnummer 

Gecontroleerd door 
E. info@tritium.nl 

I. www.tritiumadvies.nl 
Betreft 

Geachte heer Jansen, 

Onderhavige waterparagraaf is door Tr i t ium Advies als br iefrapportage opgesteld. Aanleid ing voor het onderzoek 

is het p lanvoornemen op een perceel aan de Loonsebaan 7 te Luyksgestel. Voor het aldaar gevestigde 

metaalbewerkingsbedr i j f bestaat namel i jk het voornemen om het bedri j fspand ui t te breiden. De 

uitbreidingslocatie heeft een oppervlakte van circa 1100 m 2 en is thans in gebruik als parkeerplaats. Het ten westen 

gelegen wei land zal voorts als nieuwe parkeerplaats worden ingericht. Het plan is in str i jd met het vigerende 

bestemmingsplan. Voor deze locatie wo rd t derhalve een nieuw bestemmingsplan opgesteld conform de Wet 

ruimtel i jke ordening (Wro). In het kader van deze procedure dient onder andere een waterparagraaf te worden 

opgesteld. 

De eerder voor deze locatie opgestelde waterparagraaf (kenmerk: 1501/042/RV-02, versie 1 d.d. 26 maart 2015) is in 

zijn geheel komen te vervallen wegens enkele kleine aanpassingen ten gevolge van een ingediende zienswijze (d.d. 

3 september 2015) van het waterschap. 

Water en ruimtel i jke ordening hebben me t elkaar te maken. Enerzijds is water een sturende factor in de ruimtel i jke 

ordening en kan daarmee beperkingen opleggen aan het ru imtegebruik . Anderzi jds kunnen ontwikkel ingen in het 

ru imtegebruik ongewenste ef fecten hebben op de waterhuishouding. Een goede a fs temming tussen beide is 

derhalve noodzakel i jk om prob lemen, zoals bi jvoorbeeld wateroverlast, slechte waterkwal i te i t en verdroging te 

voorkomen. Het Besluit ru imtel i jke ordening (Bro) stel t een water toets in ruimtel i jke plannen verpl icht. In deze 

waterparagraaf word t beschreven op welke wijze in het plangebied met water en watergerelateerde aspecten 

word t omgegaan. 

Nationaal waterbeleid 
In de afgelopen decennia heeft Neder land meerdere keren te kampen gehad me t waterover last . Dit heeft 

geresulteerd in een omslag in het waterbele id en het denken over water. Het kabinet heef t in december 2000 voor 

Inleiding 
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het Waterbeleid 2 i e eeuw drie ui tgangspunten opgesteld, te weten anticiperen in plaats van reageren, niet 

a fwente len van waterprob lemen op het volgende s t roomgebied, maar handelen volgens de drietrapsstrategie van 

vasthouden-bergen-afvoeren en meer ruimtel i jke maatregelen naast technische ingrepen. Belangri jk onderdeel in 

het waterbeleid is de water toets . Nieuwe plannen en projecten moeten worden getoetst aan de effecten op 

vei l igheid, wateroverlast en verdroging. Ruimte die nu beschikbaar is voor de bescherming tegen overstromingen 

en wateroverlast mag niet sluipenderwijs verloren gaan bij de ui tvoering van nieuwe projecten voor infrastructuur, 

won ingbouw, landbouw of bedr i jventerreinen. 

Het Waterbele id 2 i e eeuw richt zich derhalve pr imair op het voorkomen van waterover last door overst roming 

vanwege veel neerslag in een korte t i jd . Hieruit volgen richtl i jnen voor de ruimtel i jke inr icht ing van het gebied om 

waterover last tegen te gaan en de mogel i jke technische maatregelen die kunnen worden ingezet. De maatregelen 

kunnen worden ingedeeld in de voorkeursvolgorde van vasthouden, bergen en afvoeren. De doelstel l ing van deze 

maatregelen is een afvoer te kri jgen die niet groter is dan de landbouwkundige afvoer. 

Op 22 december 2009 is de Wate rwe t in werk ing get reden. De Wate rwe t regelt het beheer van opperv laktewater en 

grondwater , en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtel i jke ordening. Een belangri jke 

verandering na het in werk ing treden van de Wate rwe t is de onderverdel ing in het bevoegde gezag met betrekking 

t o t directe en indirecte lozingen. Alle indirecte lozingen vallen onder het Wabo bevoegde gezag (gemeente en 

provincie). Alle directe lozingen vallen onder het bevoegde gezag voor de Wate rwe t (waterschappen voor de 

regionale wateren en Rijkswaterstaat voor de Rijkswateren). De directe lozingen vallen onder de Wate rwe t (Wtw) . 

De indirecte lozingen zijn opgegaan in de Wet mil ieubeheer (Wm) en vallen inmiddels onder de 

omgevingsvergunning (Wabo). 

Beleid waterschap en provincie 
Het wa te rschap De D o m m e l is ve ran twoo rde l i j k voo r het wa te rbe le id in en o m de g e m e e n t e Bergei jk . Het 

wa te rschap zo rg t ervoor da t er vo ldoende w a t e r is en da t d i t w a t e r een goede kwa l i te i t hee f t . O m deze taak 

goed ui t t e voeren , zi jn we t te l i j ke regels nod ig , ook op en langs het wa te r . Deze regels s taan in de keur van het 

wa te rschap en ge lden voo r iedereen die w o o n t o f w e r k t b innen het geb ied van wa te rschap De D o m m e l . De 

regels zi jn vas tge legd in het d o c u m e n t "Keur Wate rschap De D o m m e l 2015". Het wa te rschap t o e t s t voor 

ve rgunn ing en on the f f i ngsve r len ing o f een ac t i v i te i t o f w e r k w o r d t u i t gevoerd in a t t en t i egeb ieden , 

keurbeschermingsgeb ieden o f daarbu i ten . He t wa te rschap ste l t t e r concre t iser ing van het wa te rhu is 

h o u d k u n d i g beleid kaar tmate r iaa l vast. V o o r w a t b e t r e f t de aanwi jz ing van de geb ieden waa rvoo r een 

ve rgunn ing voor het lozen in en a fvoeren naar oppe rv l ak tewa te ren is vereist , is di t ook een t aak van het 

wa te rschap . 

Voor de toepassing van deze beleidsregels wo rd t ui tgegaan van de begrenzing van de beschermingsgebieden en 

at tent iegebieden zoals deze is vastgelegd op de keurkaart . Het plangebied aan de Loonsebaan 7 te Luyksgestel valt 

echter noch in het keurbeschermingsgebied noch in een at tent iegebied. Het beheer en de inr icht ing van deze 

overige gebieden is vooral ger icht op de instandhouding en ontwikke l ing van het landbouwkundige gebruik en het 

realiseren van de gewenste ontwater ingbasis in het stedel i jk gebied. Wel wo rd t hier gesteld dat er te allen t i jde 

getoetst zal worden of een ontwikkel ing mogel i jk signif icante gevolgen kan hebben voor de zogenaamde Vogel- en 

Habitatr icht l i jn en de Natuurbeschermingswetgebieden. De vergunningspl icht in deze gebieden geldt vanaf meer 

dan 40 m 3 per uur lozing op het opperv laktewater . 

Het waterschap De Dommel heeft in december 2009 het Waterbeheerplan 2010-2015 "Kracht ig Water " vastgesteld 
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waarin de act iv i te i ten en doelstel l ingen van het Waterschap zijn opgenomen. Het waterschap geeft in dit plan 

binnen haar kerntaken pr ior i te i t aan het voorkomen van wateroverlast én het herstellen van het watersysteem van 

Natura 2000-gebieden. Andere thema's van het waterbeheersplan zijn: 

« aanleg van gestuurde waterbergingsgebieden; 

« afs temming inr icht ing en het beheer van watergangen op het halen van de ecologische doelen uit de Europese 

Kaderrichtl i jn Water en de funct ies 'waternatuur ' en 'verweven' uit het Provinciaal Waterp lan; 

» samenwerking met gemeenten in de waterke ten ; 

» aanpak vervui lde waterbodems in samenhang met beekherstel; 

« ru imte bieden aan recreat iemogel i jkheden, landschap en cultuurhistor ie. 

Het provinciaal beleid is onder andere verwoord in het Provinciaal Waterplan 2010 t o t 2015. Het Provinciaal 

Waterplan vo rmt de strategische basis voor het Brabantse waterbeleid en waterbeheer, voor de korte en lange 

te rmi jn . Het Waterplan houdt rekening met duurzaamheid en kl imaatverander ingen. Het is een breed gedragen 

beleidsplan, omda t het t o t stand is gekomen in nauwe samenwerking met veel belanghebbende (water)part i jen in 

Brabant. 

Gemeentelijk beleid 
Sinds 1 januar i 2008 zijn gemeenten verantwoordel i jk voor het hemelwater , het afvalwater en het grondwater . 

Burgemeester en wethouders hebben op 29 ju l i 2008 besloten o m de inspanningen, wette l i jke verpl icht ingen en 

wensen van de gemeente Bergeijk voor de periode 2010 t o t en met 2014 te verankeren in een Verbreed 

Gemeentel i jk Rioleringsplan. Door middel van het Verbreed Gemeentel i jk Rioleringsplan Bergeijk 2010-2014 

worden de wet te l i j ke taken, de invull ing van de zorgpl ichten ten aanzien van stedeli jk afvalwater, hemelwater en 

grondwater , de wijz ig ing van de r ioolheff ing en overige inspanningen op het gebied van de r iolering en 

waterhuishouding vastgelegd in het beleid van de gemeente. 

Gebied 
Het plangebied maakt deel uit van het st roomgebied De Domme l . Het beleid van het waterschap is o m te proberen 

om XQCP/Ŭ van het verhard oppervlak af te koppelen en het schone regenwater te inf i l t reren in de bodem. De 

volgende stap is het bergen van water. Pas wanneer vasthouden en bergen niet mogel i jk is kan gekozen worden 

voor afvoeren. De keuze van voorziening moet uiteraard afgestemd zijn op de kenmerken van de ondergrond. 

Uit kaartmater iaal afkomst ig van de Waterat las van de Provincie Noord-Brabant bli jkt dat het bouwplan is gelegen 

in een gebied met een grondwaterdynamiek met een gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) variërend van 

0,80 -1 ,40 m-mv en een gemiddeld laagste grondwaters tand (GLG) van 1,20 m-mv of dieper. Hieruit bli jkt derhalve 

dat het plangebied mogel i jk geschikt is voor het aanleggen van zowel een bovengrondse als een ondergrondse 

in f i l t rat ievoorziening. Het voornoemde kaartmater iaal is opgenomen in bijlage 1. 

Beïnvloeding van het waterhuishoudkundig systeem 
Door de beoogde realisatie van het bouwplan zullen er wijz ig ingen plaatsvinden aan de verharde opperv lakten. De 

waterhuishoudkundige situatie ter plaatse zal derhalve veranderen. Afkoppel ing en eventuele inf i l t rat ie van 

hemelwater in de bodem is een belangri jk aspect dat aandacht verdiend binnen het plan. Inf i l t rat ie van hemelwater 

biedt namel i jk voordelen tegenover de gebruikel i jke afvoermethoden via het opperv laktewater of via 

r ioler ingssystemen. 
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Deze voordelen zijn onder andere: 

» verdroging van de bodem word t tegengegaan en de natuurl i jke waterkr ing loop bl i j f t behouden; 

« minder o f geen belasting van het rioolstelsel. Daardoor zullen minder of geen overstorten plaatsvinden, zodat 

minder vuil last in het opperv laktewater terecht komt ; 

« lagere piekaanvoer op de RioolWaterZuiveringlnstal lat ie (RWZI); 

« mogel i jkheid t o t hergebruik van (geïnfi l treerd) water. 

Inf i l trat ie van regenwater is in Nederland een relatief nieuwe ontwikke l ing. In Duitsland is hiermee al meer ervaring 

opgedaan en is vastgelegd dat minimaal een inf i l t rat iesnelheid (k-waarde) van i - 5 * i o 6 meter per seconde (circa 

0,09-0,43 meter/dag ofwel 3,6 -18 ,0 mm/uur) vereist is voor het succesvol toepassen van regenwater inf i l t rat ie. De 

reden die hiervoor word t opgegeven is dat er bij lagere door latendheden reducerende omstandigheden kunnen 

optreden in de onverzadigde zone, die een ongunst ige invloed kunnen hebben op het retent ie- en 

omzet t ingsvermogen van de inf i l t rat ievoorziening. Daarnaast is bij lagere door latendheden ook een groot 

ruimtebeslag nodig voor het aanleggen van inf i l t rat ievoorzieningen. Bovendien moet er rekening mee worden 

gehouden dat deze langer (dagen achtereen) water blijven voeren, hetgeen onwensel i jk kan zijn in een 

(woon)omgeving. 

De door latendheid van een bodem is afhankeli jk van vele factoren, onder meer de por iëngroot te, de cont inuï te i t van 

de por iën, de por iënvorm, het poriënaantal, de geometr ie van de poriënkanalen en de diepte t o t de 

grondwaters tand. De por iëngroot te en de verdel ing ervan hangen in de eerste plaats van de bodemsoor t en de 

bodemstructuur af. Bovendien is de door latendheid afhankel i jk van de verzadigingsgraad en kan ze beïnvloed 

worden door micro-organismen. Dit betekent dat de inf i l t rat iesnelheid van de ondergrond geen constante waarde 

heeft , maar van plaats t o t plaats varieert, waarbi j zelfs op vri j kleine schaal belangri jke verschillen kunnen opt reden. 

Locatie plangebied 
Het plangebied is gelegen aan de Loonsebaan 7 te Luyksgestel en is kadastraal bekend als sectie F, nummer 842 van 

de gemeente Luyksgestel. De maaiveldhoogte ter plaatse van de onderzoekslocatie bedraagt circa 35 m+NAP. In 

bijlage 2 is een tekening opgenomen waarin zowel de huidige als toekomst ige situatie word t weergegeven. 

Van het bouwplan zijn verder de volgende gegevens bekend: 

Tabel 1: Verhard oppervlak in de oude en nieuwe situatie 

gebruik oppervlak oude situatie nieuwe situatie 

dakoppervlak 1750 m 1 (bedri j fsgebouwen t opslagschuur) 2550 m ! 

terreinverharding 1530 m ! 1710 m 2 

totaal verhard oppervlak 3280 m2 4260 m ' 

onverhard 1460 m 1 (weilandje) 480 m 1 (groenstrook) 

to taa l oppervlak 4740 m ! 4740 m* 

De watersystemen die op de locatie en in de omgeving voorkomen worden onderverdeeld in grondwater , 

oppervlaktewater, regenwater en afvalwater. De eerste twee watersystemen worden hieronder besproken. 

Grondwater 

De gemiddelde s t i jghoogte van het freatisch grondwater bedraagt circa 32,5 m+NAP. De regionale 

st romingsr icht ing van het freatisch grondwater is oostel i jk. De regionale st romingsr icht ing van het grondwater in 
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het eerste watervoerende pakket is noordoostel i jk. Tijdens het bemonsteren van de peilbuis op 29-11-2013 bij het 

door Tr i t ium Advies ui tgevoerde verkennend bodem- en asbestonderzoek (documentnummer : 1311/024/AJ-01, 

d.d. 21 januari 2014) is het grondwater aangetrof fen op een diepte van 1,75 m-mv. 

Voor zover bekend vinden in de directe omgeving van de locatie geen grootschal ige grondwateront t rekk ingen 

plaats die een directe invloed hebben op de grondwaterstand en grondwaters t roming op de locatie. Het 

onderzoeksgebied ligt niet in een waterwingebied of een grondwaterbeschermingsgebied. 

Oppervlaktewateren 

In de directe omgeving van het plangebied is geen opperv laktewater van betekenis aanwezig. 

Ecosystemen 

Het plangebied l igt niet in een natuurgebied. De water loop Keersop is gelegen op circa 1 k i lometer afstand van het 

onderzoeksgebied. Het dal van deze zijbeek van de Dommel l igt in natuurgebied "De Plateaux". Dit gebied maakt 

onderdeel uit van het Natura 2000-gebied "Leenderbos, Groote Heide 8Í De Plateaux". De beken Zoefer loop en 

Bosscherweijerloop behoren t o t de Ecologische hoofdstructuur (EHS). De water lopen zijn gelegen op ru im 

500 meter respectieveli jk ten noorden en ten zuiden van de onderzoekslocatie. 

Bodem 

De bodemlaag t o t 3,50 m-mv (einddiepte diepste boring) bestaat ui t mat ig f i jn t o t mat ig grof zand. Uit 

analyseresultaten van het voornoemde verkennend bodem- en asbestonderzoek bl i jkt dat te r plaatse van de 

ui tbreiding van het bedr i j fsgebouw een sterke verontrein ig ing met zware meta len aanwezig is. Het oppervlak van 

de verontreiniging word t geraamd op 1200 m 2 en heeft een diepte van circa 0,5 m-mv. De omvang van de 

verontreiniging word t derhalve geraamd op 600 m 3 . Op basis van deze aanname kan gezien de mate en omvang van 

de verontreiniging in de grond worden afgeleid dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontre in ig ing. 

Uit de analyseresultaten bl i jkt dat het grondwater sterk verontrein igd is me t koper en licht verontrein igd is met 

diverse andere zware meta len. Uit het vooronderzoek bl i jkt dat in de omgeving veel zinkassen zijn toegepast als 

erfverharding in het ver leden. Hierdoor worden in de regio vaker l ichte t o t sterke verontre in ig ingen met zware 

metalen aangetrof fen in de grond en het grondwater . Derhalve wo rd t de verontre in ig ing in het grondwater 

beschouwd als verhoogde regionale achtergrondwaarden waarvoor nader onderzoek hiernaar niet zinvol word t 

geacht. 

Uit de standaard r isicobeoordel ing bl i jkt overigens dat bij het huidige gebruik van de locatie geen sprake is van 

onaanvaardbare risico's. Bij het toekomst ige gebruik van de locatie is eveneens geen sprake van onaanvaardbare 

risico's. Dit betekent dat voor zowel het huidige gebruik als het toekomst ige gebruik geen saneringsti jdstip zal 

worden vastgesteld in de beschikking ernst en spoed. Tenslotte word t geadviseerd o m het grondwater in verband 

met de verontrein ig ing met zware meta len n i e t t e gebruiken als dr inkwater, voor veedrenking en/of als sproeiwater. 

Uitgangspunten waterbergingsadvies 
Voor de dimensionering van de eventuele inf i l t rat ie- of bergingsvoorzieningen zijn de volgende parameters van 

belang: 

» de k-waarde van de ondergrond. Hiervoor word t op basis van het door Tr i t ium Advies uitgevoerde 

bodemonderzoek vooralsnog een gemiddelde van 1 meter per dag aangehouden; 

* de afgekoppelde oppervlakken die worden aangesloten op de voorziening; 
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« de te verwachten neerslag, evenals de intensiteit ervan. 

Voor de afvoer van hemelwater geldt het u i tgangspunt 'hydrologisch neutraal ontwikke len ' . Dit houdt in dat het 

hemelwater dat op daken en verhardingen valt, niet versneld mag worden afgevoerd naar opperv laktewater . Voor 

behandeling van di t water geldt de waterkwant i te i ts t r i ts , waarbi j opt ie 1 het meest wenseli jk en opt ie 4 het minst 

wenseli jk is: 

1. hergebruiken; 

2. vasthouden; 

3. bergen; 

4. afvoeren naar oppervlaktewater. 

Deze tr i ts d ient te worden door lopen en er d ient beargumenteerd te worden voor welke opt ie wo rd t gekozen. 

'Vasthouden' betekent inf i l trat ie in de bodem. Als hergebruik en (volledige) inf i l t rat ie niet mogel i jk zi jn, is het 

noodzakel i jk o m w a t e r t e bergen of af te voeren naar oppervlaktewater. 

Bij 'bergen' kan bi jvoorbeeld worden gedacht aan een buffersloot met een geknepen afvoer naar een nabij gelegen 

watergang. De te bergen hoeveelheid hemelwater dient te worden berekend met een neerslagreeks van T^ io+10%. 

De in i t ia t ie fnemer dient deze berging op eigen terrein te realiseren. De afvoer vanuit de berging mag niet meer 

bedragen dan de afvoer in de oorspronkel i jke situatie. Deze afvoer is locat iegebonden en varieert g ro fweg van 0,1 

t o t 2 l/s/ha. Voor de project locatie ge ldt een afvoercoëff ic iënt van 1,67 l/s/ha. Bij de berekeningen van de 

maatgevende berging en de berging bij ext reme neerslag, een neerslagreeks van T ^ o o + 1 0 % , dient derhalve te 

worden ui tgegaan van een gemiddelde afvoer van 1,67 l/s/ha. 

Conform het beleid van zowel gemeente als waterschap dient de ui tbreiding van het verhard oppervlak 

hydrologisch neutraal te zi jn. In bijlage 3 is de berekening van de maatgevende berging ten gevolge van de toename 

van het verhard oppervlak, middels het Toets ins t rumentar ium Hydrologisch Neutraal Ontwikke len (HNO-too l ) , 

weergegeven. De maatgevende berging ui tgaande van een toename van het verhard oppervlak met 980 m 2 

bedraagt 39 m 3 waarbi j een hoeveelheid van 51 m 3 geen overlast bij derden mag veroorzaken. 

Overleg met gemeente en waterschap 
O m t o t een door alle part i jen gedragen oplossingsrichting te komen met betrekking t o t een hydrologisch neutrale 

inr icht ing heeft op 11 februari 2015 een overleg plaatsgevonden tussen het waterschap, de gemeente en de 

in i t iat iefnemer. 

Tijdens het overleg is afgesproken dat het gehele dakoppervlak op het riool zal worden aangesloten. Di t is thans ook 

het geval. De ui tbreiding van het gebouw v indt namel i jk plaats op de locatie van de huidige parkeerplaats 

(ui tgevoerd met kl inkerverharding) die eveneens op het riool is aangesloten. 

Tijdens het overleg is derhalve overeengekomen dat de maatgevende berging wo rd t bepaald door de toename aan 

verharding vanwege de aanleg van de nieuwe parkeerplaats (nu wei land). Deze toename bedraagt zoals reeds 

eerder vermeld 980 m 2 . Het is hierbij de bedoel ing om het hemelwater dat op deze nieuwe parkeerplaats valt op een 

praktische manier te laten inf i l t reren in de bodem en dus niet te kiezen voor een kostbare en onderhoud 

behoevende oplossing zoals bi jvoorbeeld een aqua f low systeem. 
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C7 
Er word t voor gekozen om de geplande groenstrook verlaagd uit te voeren zodat er een ondiepe wadi ontstaat . Een 

wadi is een laagte in het bodemprof ie l , meestal beplant met gras, waarin het afgekoppelde regenwater zich kan 

verzamelen, word t geborgen en in de bodem inf i l t reert . Tevens vo rmt een wadi een buffer bij hevige regenval. De 

wadi zal met een gemiddelde diepte van 40 cm worden ui tgevoerd en zodanig dat het hemelwater dat op een groot 

deel van de parkeerplaats valt vervolgens over afschot hier naartoe kan s t romen. Deze groenvoorziening heeft een 

oppervlakte van circa 480 m 2 . Het hemelwater wa t op de verharding van de parkeerplaats valt zal derhalve over het 

maaiveld worden afgevoerd naar de inf i l t rat ievoorziening waar het kan inf i l t reren in de bodem. Doordat de wadi 

word t overgedimensioneerd zal extreme neerslag niet meteen t o t natte voeten leiden. Tevens wo rd t h iermee 

geanticipeerd op de Brabantbrede keur 2015. De maatgevende berging volgens deze systemat iek bedraagt 

afgerond 59 m 3 (980 m 2 * 60 mm) . Hieraan word t ruimschoots voldaan. 

In de wadi d ient een bovengrondse noodover loop (slokop) te worden geïnstalleerd die op het vui lwaterr iool is 

aangesloten om zo langdurige excessieve regenbuien af te kunnen voeren en wateroverlast t o t een m i n i m u m te 

beperken. Er dient hierbij wel te worden gewaarborgd dat geen verontre in igd (afval)water terug kan lopen in de 

wadi . Tevens dient er een voorziening getrof fen te worden o m te voorkomen dat vuil en bladeren in de wadi terecht 

komen en de inf i l t rat iecapacitei t hiermee negat ief beïnvloeden. 

Het is dan ook af te raden boven of in de directe omgev ing van de inf i l t rat ievoorziening bomen of grote struiken te 

planten omdat worte ls ju ist deze "nat te plekken opzoeken" en de voorziening daardoor kan dichtgroeien en 

verstoppen zodat de voorziening onvoldoende of niet meer funct ioneert . 

De leegloopt i jd van de wadi zal naar verwacht ing maximaal een halve dag bedragen. De wadi zal ui teraard worden 

ui tgevoerd met groen dat op een natte bodem is ingesteld. Aan de tegenover de groenstrook gelegen zijde kunnen 

indien gewenst vervolgens aanvullend nog twee voorzieningen voor vert icale drainage worden aangelegd. De 

exacte locatie en dimensioner ing van de bergingsvoorzieningen zullen bij de technische ui twerk ing nader worden 

bepaald. 

Uit voor de locatie opgestelde bodemonderzoeken valt bovendien af te leiden dat er zowel uit geohydrologisch als 

mil ieuhygiënisch oogpunt geen belemmeringen voor inf i l t rat ie bestaan. 

Materiaalgebruik 
De afkoppel ing van het hemelwater van het afvalwater maakt dat er in de bebouwing geen mater ialen gebruikt 

mogen worden die de grondwaterkwal i te i t negat ief kunnen beïnvloeden, zoals ui t logende mater ia len, bi jvoorbeeld 

zink en lood. 

Overige aandachtspunten 
In het afwater ingssysteem van de daken moeten voorzieningen worden aangebracht om vaste bestanddelen als 

bladeren, zand, ander sediment en dergeli jke achter te houden zodat het systeem niet verstopt raakt of d icht gaat 

slibben in de t i jd . Deze voorzieningen moeten goed bereikbaar bl i jven, o m ze regelmat ig te kunnen onderhouden en 

reinigen. 

Het is niet toegestaan chemische bestr i jd ingsmiddelen toe te passen of agressieve reinigingsmiddelen te gebruiken 

op de af te koppelen verharde oppervlakken. Het is in beperkte mate toegestaan t i jdens gladheid door bevriezing of 

sneeuwval zout als gladheidbestr i jd ingsmiddel op de bestrat ing en parkeerplaatsen e.d. toe te passen. Een 

al ternat ief kan bi jvoorbeeld zand zi jn. 
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Regelmatig onderhoud van de aanvoerzijde van de voorzieningen zal noodzakel i jk zijn o m te garanderen dat het 

systeem bl i j f t funct ioneren. 

Wij gaan ervan uit u hiermee op passende wijze van dienst te zijn geweest. 

Met vriendeli jke groet, 

Tritium Advies B. V. 

ir. R.A.C. van de Voor t 

Senior project leider RO 

Bijlage 1 Kaartmater iaal me t gebiedskenmerken en bodemeigenschappen 
Bijlage 2 Si tuat ietekening plangebied 
Bijlage 3 Berekening maatgevende berging met HNO-too l 
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Algemeen 
Naam project: 

Contactpersoon initiatiefnemer: 

Datum: 

lentarïum Hydrologisch Neutraal ( 
Compenserende berging voor nieuw vi 

Loonsebaan 7 te Luyksgestel 

22-01-2014 

Waterschap r / v De Dommel 
Waterschap 

Aa en Maas 

Kenmerken projectgebied 

Bruto oppervlak projectgebied 

Bestaand verhard oppervlak 

Nieuw totaal verhard oppervlak 

Netto te compenseren oppervlak 

Hiervan is type 1 (volledig verhard) 

Hiervan is type 2 (semí-verhard) 

Infiltratiepercentage semi-verhard oppervlak 

Maaiveldniveau nieuw verhard oppervlak 

GHG 

Infillratiesnelheid bodem 

4740 m 2 

3280 m 3 

4260 m z 

980 m' 

980 

0 

50 

35.0 

34.2 

1.0 

rrŕ 

"/o 

m + NAP 

m * NAP 

m/dag 

Systeemeisen aan berging in projectgebied 

Dimensies voorziening 

Lengte voorziening 0.0 

Talud voorziening (1 :x) 0.0 

Maximale peilstijging {in normaal nat jaar) 0.2 

Maximale peilstijging bij 1=10 jaar scenario 0.3 

Maximale peilstijging bij 1=100 jaar scenario 0.4 

Aívoercoëfíiciënten voorziening 

Afvoercoëfficiënt bij 1=10 jaar scenario 1.67 

Afvoercoëfficiënt bij 7=100 jaar scenario 3.34 

Resultaten 

Totale benodigde berging in projectgebied 

Berging voor infiltratie 3 m
3 

Berging bij extreme neerslag 7=10 jaar 39 m
3 

Berging bij extreme neerslag 7=100 jaar 51 m
3 

Ontwerp infiltratìevoorziening 

Ruimtebeslag 

Maximale berging in normaal nat jaar 

Maximale ledigingstijd in normaal nat jaar 

Berging bij extreme neerslag 

7=10 jaar 

7=100 jaar 

17 rrŕ 

3 m
3 

5 uren 

5 m
3 

7 m
3 

Ontwerp bergingsvoorziening voor extreme neerslagsituaties 

Ruimtebeslag 130 m
2 

Berging bij 7=10 jaar 39 m
3 

Berging bij 7=100 jaar 51 m
3 

Afvoercapaciteiţ bij 7=10 jaar 0.6 mVuur 

Berging 'tussen de stoepranden' 

Berging bij 7=100 jaar 0 



T i logisch Neutraal Ontwik* 
)erging voor n ieuw verhard g 

Toelichting Waterschap 
De Dommel x 

Waterschap 
Aa en Maas 

Neerslag die valt op verhard oppervlak wordt sneller naar het oppervlaktewater 

afgevoerd dan neerslag die op onverhard oppervlak valt. In het geval dat er 

verharding wordt aangelegd op een locatie waar eerst geen verharding aanwezig 

was, is er dus sprake van een versnelde lozing naar het oppervlaktewater. Dit 

heeft gevolgen voor de aanvulling van het grondwater en de afvoer uit het 

projectgebied bij neerslagsituaties. Deze gevolgen dienen gecompenseerd te 

worden door infiltratie en berging in het projectgebied. 

Opmerkingen 

<geen> 



r 

Raadsbesluit 

G e ë n t e B e ï # 

Raadsvergadering 15 en 17 december 2015 

Agendanr. 6c 

Onderwerp Bestemmingsplan "Loonsebaan 7' 

De raad der gemeente Bergeijk; 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 oktober 2015; 
gezien het advies van de commissie GZ d.d. 01 december 2015. 

besluit 

de zienswijze gegrond te verklaren; 
het bestemmingsplan "Loonsebaan 7" bestaande uit een verbeelding, de GBKN-
kadasterkaart 'grootschalige basiskaart (GBK) 2014-02-01', een toelichting en 
regels, vervat als geometrische planbestanden in het GML-bestand: 
NL.IMRO.1724.BPLIoo2008-VAST gewijzigd vast te stellen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bergeijk 
van 15 en 17 december 2015. 

De gemeenteraad, 

Griffier 
J.M. vaniÖbngen-Hermans 
Gr i f f i e r / \ 
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