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Hoofdstuk 1  Inleiding 
 

1.1  Aanleiding 
Voor een braakliggend terrein aan de Provincialeweg gelegen tussen nummer 2 en 4 in Westerhoven 
wordt beoogd twee half vrijstaande woningen te realiseren. De woningen zijn woningen die bijzonder 
geschikt zijn voor de huisvesting van senioren. Het bestemmingsplan staat de bouw van twee half 
vrijstaande woningen niet toe. Het college van de gemeente Bergeijk heeft besloten mee te willen 
werken aan deze ontwikkeling en een nieuw bestemmingsplan in procedure te brengen om de bouw 
van de woningen mogelijk te maken.    
 

1.2  Plangebied 
Het plangebied ligt in de gemeente Bergeijk in het dorp Westerhoven aan de noordzijde van de 
Provincialeweg. In onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid. Het perceel is een braakliggend 
terrein. Aan weerszijden van het perceel is reeds bebouwing aanwezig.   
 

 
Luchtfoto Westerhoven met de Provincialeweg en in rood omlijnd de projectlocatie, bron: 
ruimtelijkeplannen.nl 
 

1.3  Doel 
Het doel van dit nieuwe bestemmingsplan is het tot stand brengen van een regeling om een 
omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van twee half vrijstaande woningen op een 
braakliggend terrein aan de Provincialeweg in Westerhoven gelegen tussen nummer 2 en 4.  
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Luchtfoto met ligging van de projectlocatie, bron: ruimtelijkeplannen.nl 
  

1.4  Geldend bestemmingsplan 
Het geldende bestemmingsplan is het bestemmingsplan “Westerhoven en De Kempervennen 2012” 
en het bestemmingsplan “Westerhoven en De Kempervennen 2012, herziening 2014”.  
De bestemmingen van het perceel is “Gemengd”. Wonen is toegestaan als de aanduiding “maximum 
aantal wooneenheden” aanwezig is. Deze aanduiding ontbreekt. Voor het perceel is geen bouwvlak 
gelegen. Wel is de “bouwaanduiding bijgebouwen” opgenomen waarbinnen bijgebouwen gebouwd 
kunnen worden. Omdat het bouwvlak ontbreekt zijn hoofdgebouwen niet toegestaan. Op het gehele 
perceel is de “dubbelbestemming Waarde- Archeologie 4.2” opgenomen. Deze dubbelbestemming 
beschermt eventueel in de bodem aanwezige archeologische waarden. 
 

 
Uitsnede bestemmingsplankaart, bron: ruimtelijkeplannen.nl 
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1.5  Leeswijzer 
Voorliggende toelichting bevat de onderbouwing om de haalbaarheid aan te tonen van het beoogde 
nieuwe bestemmingsplan “2 seniorenwoningen Provinciale weg tussen 2b en 4, Westerhoven” 
 
In hoofdstuk 2 wordt de bestaande situatie beschreven en komen de functionele en ruimtelijke 
structuur aan bod. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens de beoogde ontwikkeling beschreven.  Hoofdstuk 
4 gaat in op de beleidskaders. Er zal onder andere getoetst worden of de beoogde ontwikkelingen 
passen binnen de beleidskaders op diverse niveaus. In het daaropvolgende hoofdstuk 5 komen de 
milieuhygiënische en planologische aspecten aan bod. Beoordeeld wordt of de beoogde ontwikkeling 
negatieve effecten heeft op de aanwezige waarden in het gebied dan wel of er mogelijk nog 
belemmeringen in de omgeving aanwezig zijn die mogelijk beperkend zijn voor de beoogde 
ontwikkeling.  
Hoofdstuk 6 bevat een juridische planbeschrijving. In hoofdstuk 7 komt de financiële haalbaarheid van 
het plan aan de orde. Tenslotte wordt in hoofdstuk 8 ingegaan op de maatschappelijke haalbaarheid 
van het plan. 
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Hoofdstuk 2  Bestaande situatie 
2.1  Ruimtelijke structuur 
De projectlocatie is gelegen aan de Provincialeweg in Westerhoven. Deze weg en ook de kern van 
Westerhoven is gelegen op een oude oeverwal van de beek de Keersop. De ligging op de oeverwal 
verklaart de langgerekte structuur van de Provincialeweg. Langs deze weg heeft Westerhoven zich 
ontwikkeld; bebouwing ontstond bijna op een organische wijze langs de weg. De eerste bebouwing 
werd nabij de kern opgericht en langzaamaan werd het bebouwingslint verdicht. De projectlocatie is 
nog niet bebouwd. De beoogde bebouwing past binnen de groeiaard van Westerhoven. In 
onderstaande tekening uit 1900 is te zien hoe de Provincialeweg de aanzet gaf voor de ontwikkeling 
van Westerhoven. De projectlocatie is met rood omlijnd.  

 
Historische kaart met aanduiding plangebied omstreeks 1900; bron: Kadaster. 
 

2.2  Functionele structuur 
In de omgeving wordt de woonfunctie afgewisseld met andere kleinschalige bedrijven en 
voorzieningen. De beoogde half vrijstaande woningen passen in deze functionele structuur.     
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Hoofdstuk 3  Planbeschrijving 
3.1  Uitgangspunten/bestaande situatie 
De projectlocatie is een braakliggend terrein en is gelegen aan de Provincialeweg in Westerhoven. 
Aan weerszijden van het perceel is reeds bebouwing aanwezig. De bestaande percelen zijn 
rechtstreeks ontsloten op de Provincialeweg. Het perceel bestaat uit gras en er zijn enkele struiken 
aanwezig.     

 
Foto projectlocatie ; fragment: google Street View (mei 2016) 

3.2  Nieuwe ontwikkeling/concrete beschrijving plan 
Dit bestemmingsplan beoogd te voorzien in een regeling om een omgevingsvergunning te verlenen 
voor de bouw van twee half vrijstaande woningen. Voor de woningen is reeds een schetsontwerp 
aanwezig. De woningen zijn opgebouwd uit één bouwlaag met daarop deels een lessenaars dak. Alle 
woonfuncties, wonen, slapen, baden en koken zijn gelegen op de begane grond. Onder de kap is een 
zolder voorzien.  

 
Illustratie van de beoogde woningen aan de voorzijde. Bron; BanglaWonen 
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Plattegrond van de begane grond van de woningen in de situatie. Bron; BanglaWonen 
  



   
 

 BuroGkracht, creatief met leefomgeving, sterk in omgevingsrecht 11  

 

Hoofdstuk 4  Beleidskader  
 

4.1  Rijksbeleid 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) staan de plannen voor ruimte en mobiliteit. Zo 
beschrijft het kabinet in de Structuurvisie in welke infrastructuurprojecten het de komende jaren wil 
investeren. Provincies en gemeentes krijgen meer bevoegdheden bij ruimtelijke ordening. De 
Rijksoverheid richt zich op nationale belangen, zoals verbetering van de bereikbaarheid. 
Op 13 maart 2012 is de SVIR in werking getreden. 
In de SVIR schetst het kabinet hoe Nederland er in 2040 uit moet zien: concurrerend, bereikbaar, 
leefbaar en veilig. Het ruimtelijke en mobiliteitsbeleid wordt meer aan provincies en gemeenten 
overgelaten. Hieronder valt bijvoorbeeld het landschapsbeleid. De Rijksoverheid richt zich op nationale 
belangen, zoals een goed vestigingsklimaat, een degelijk wegennet en waterveiligheid. 
Tot 2028 heeft het kabinet in de SVIR 3 Rijksdoelen geformuleerd: 
- de concurrentiekracht vergroten door de ruimtelijk-economische structuur van Nederland te 

versterken. Dit betekent bijvoorbeeld een aantrekkelijk (internationaal) vestigingsklimaat; 
- de bereikbaarheid verbeteren; 
- zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en cultuurhistorische 

waarden. 
De structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is tot nu toe gedeeltelijk vertaald in het Besluit algemene 
regels ruimtelijke ordening (Barro). Het Barro omvat alle ruimtelijke rijksbelangen die juridisch 
doorwerken op het niveau van bestemmingsplannen. Het gaat om kaders voor onder meer het 
bundelen van verstedelijking, de bufferzones, nationale landschappen, de Ecologische Hoofdstructuur, 
de kust, grote rivieren, militaire terreinen, mainportontwikkeling van Rotterdam en de Waddenzee. Met 
het Barro maakt het Rijk proactief duidelijk waar provinciale verordeningen en gemeentelijke 
bestemmingsplannen aan moeten voldoen.  
 
De beoogde ontwikkeling is een lokale aangelegenheid. Er zijn geen nationale belangen in het geding. 
In de SVIR worden geen uitspraken op dit schaalniveau gedaan. De ontwikkeling is daarom passend 
binnen het rijksbeleid. 
 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
Ter bescherming van de nationale belangen is door het Rijk het Besluit algemene regels ruimtelijke 
ordening (Barro) opgesteld. De regels van het Barro moeten in acht worden genomen bij het opstellen 
van provinciale ruimtelijke verordeningen en bestemmingsplannen. 
 
In het Barro zijn regels opgenomen voor de volgende nationale belangen: 

- rijksvaarwegen; 
- mainportontwikkeling Rotterdam; 
- kustfundament; 
- grote rivieren; 
- Waddenzee en waddengebied; 
- Defensie 
- hoofdwegen en landelijke spoorwegen 
- elektriciteitsvoorziening; 
- buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen; 
- Natuur Netwerk Nederland; 
- primaire waterkeringen buiten het kustfundament; 
- IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte); 
- erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde. 

 
Geen van de nationale belangen heeft betrekking op het project. 
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Ladder voor duurzame verstedelijking 
De ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 
geïntroduceerd en vastgelegd als procesvereiste in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het Bro 
bepaalt dat voor onder meer bestemmingsplannen die nieuwe woningen mogelijk maken, de treden 
van deze ladder doorlopen moeten worden. Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een 
goede ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden.  
Artikel 3.1.6, lid 2 van het Bro gaat in op duurzame verstedelijking en luidt als volgt:  
 

Lid 2. De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk 
maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het 
bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een 
motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden 
voorzien. 

Ingevolge artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef onder i, van het Bro wordt in het Bro de de daarop 
berustende bepalingen onder stedelijke ontwikkeling verstaan: “ruimtelijke ontwikkeling van een 
bedrijventerrein of zeehaven, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke 
voorzieningen.” 
 
Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk twee nieuwe woningen te bouwen binnen bestaand stedelijk 
gebied. Volgens jurisprudentie is de bestemming van twee extra woningen niet te beschouwen als een 
woningbouwlocatie en er is daarom geen sprake van een “stedelijke ontwikkeling”. Toepassing van de 
Ladder is daarom niet aan de orde.  
 
Dit neemt niet weg dat de behoefte aan de nieuwe ontwikkeling in het kader van de uitvoerbaarheid 
van dit bestemmingsplan wel moet worden onderbouwd. De onderbouwing voor de behoefte en de 
regionale afstemming is opgenomen in het volkshuisvestingsbeleid zoals verwoord in paragraaf 4.3 
van deze toelichting.  
 

4.2  Provinciaal beleid 
Structuurvisie Ruimtelijke Ordening 2010 
Op 1 januari 2011 is de Structuurvisie ruimtelijke ordening Noord-Brabant in werking getreden. 
Provinciale Staten hebben deze op 1 oktober 2010 vastgesteld. De Structuurvisie RO kent een partiële 
herziening 2014. Deze partiële herziening is op 19 maart 2014 in werking getreden. Hierin wordt 
geconstateerd dat dé grote uitdaging voor Noord-Brabant is om het (hoog)stedelijk gebied verder te 
ontwikkelen tot een krachtig netwerk en tegelijkertijd de groene en blauwe waarden van 
Noord-Brabant te versterken. De nabijheid van stad en land en de karakteristieke afwisseling tussen 
stad en land zijn daarbij belangrijke kwaliteiten die bijdragen aan een aantrekkelijk leef- en 
vestigingsklimaat in Noord-Brabant. 
 
De ruimtelijke visie van de provincie bestaat op hoofdlijnen uit een robuust en veerkrachtig natuur- en 
watersysteem. Met aandacht voor hoogwaterbescherming, droogte, biodiversiteit. Een multifunctioneel 
landelijk gebied, waar de functies landbouw, recreatie en natuur in relatie tot elkaar ruimte krijgen. Met 
aandacht voor cultuurhistorische waarden en de leefbaarheid van kleine kernen. En een gevarieerd en 
aantrekkelijk stedelijk gebied, met sterke steden, groene geledingszones en uitloopgebieden 
(intensieve recreatie, stadslandbouw). Met aandacht voor sterke regionale economische clusters, 
(inter-)nationale bereikbaarheid en knooppuntontwikkeling (zowel in de centra als aan de randen van 
de steden). 
 
De provincie vindt het belangrijk dat er in Noord-Brabant verschil blijft tussen de steden en de kernen 
in het landelijk gebied. De provincie wil dat er verschillende kwaliteiten worden ontwikkeld voor wonen 
en werken rond de steden en in het landelijk gebied. In het landelijk gebied bieden vitale kernen 
landelijke en meer kleinschalige woon- en werkmilieus. Ontwikkelingen voor wonen, werken en 
voorzieningen zijn gericht op de eigen behoefte. 
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De structuurvisie is opgebouwd uit twee delen en een uitwerking. In het eerste deel, Deel A, is de kern 
van de visie van de provincie op de ruimtelijke ontwikkeling van Noord-Brabant opgenomen.  
Deel B van de structuurvisie 'Ruimtelijke structuren' beschrijft de wijze waarop de provincie de visie uit 
werkt in vier robuuste ruimtelijke structuren: Groenblauwe structuur, Landelijk gebied, Stedelijke 
structuur en Infrastructuur. In de structuren staat hoe de provincie aankijkt tegen de ontwikkeling van 
functies. 

 
Uitsnede “Structurenkaart” Structuurvisie Ruimtelijke Ordening 2010. Bron: Ruimtelijkeplannen.nl 
 
Het plangebied ligt in de “Stedelijke structuur, kernen in het landelijk gebied”. De Structuurvisie zegt 
daarover het volgende: 
 
Stedelijke structuur 
De stedelijke structuur bestaat uit de steden en dorpen in Noord-Brabant. De verschillen tussen de 
(middel)grote steden, suburbane kernen, dorpen en plattelandskernen, zowel in ruimtelijk, sociaal als 
economisch opzicht, zijn een belangrijke kwaliteit van Brabant. 
De vijf grote steden Tilburg, Breda, 's-Hertogenbosch, Eindhoven en Helmond, zijn met de omliggende 
suburbane gebieden uitgegroeid tot de brandpunten van de verstedelijking in Noord-Brabant. Hier 
wordt het merendeel van de verstedelijkingsopgaven opgevangen. Samen vormen zij het stedelijk 
netwerk BrabantStad. 
De groene geledingszones tussen de steden en (suburbane) kernen verbinden de steden met het 
omliggende landelijke gebied en vervullen een belangrijke rol als stedelijk uitloopgebied. Ook dat is 
een belangrijke kwaliteit van de stedelijke structuur in Brabant. 
 
In het landelijk gebied bieden vitale kernen landelijke en meer kleinschalige woon- en werkmilieus. 
Ontwikkelingen voor wonen, werken en voorzieningen zijn gericht op de eigen behoefte. Voor de 
opvang van de woningbouwbehoefte geldt het principe van bouwen voor migratiesaldo-nul. Om de 
leefomgeving aantrekkelijk te houden, verplaatsen bedrijven die hier qua aard, schaal en functie niet 
meer bij passen naar werklocaties rond de steden. De leefbaarheid is een belangrijk aandachtspunt. 
Samen met de bewoners wordt gezocht naar mogelijkheden om gemeenschappelijke voorzieningen 
voor de kernen te behouden. 
 
De beoogde woningen zijn gepland op een locatie die onderdeel is van een bestaande lintstructuur 
van Westerhoven. Het toevoegen van twee nieuwe woningen die geschikt zijn voor een specifieke 
doelgroep verstevigen de stedelijke structuur en veerkracht van een kleine kern in het landelijk gebied. 
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De beoogde ontwikkeling voldoet aan de ruimtelijke ambities zoals gesteld in de Structuurvisie 
Ruimtelijke Ordening 2010. Regels met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen heeft de provincie 
vastgelegd in de Verordening Ruimte.  
 
Verordening Ruimte 
In de Verordening Ruimte, staan regels waarmee gemeenten rekening moeten houden bij het 
ontwikkelen van bestemmingsplannen en ruimtelijke besluiten. De in de Structuurvisie genoemde 
ambities zijn in de verordening naar regels verwoord.  Door deze regels weten de gemeenten al in 
een vroeg stadium waar ze aan toe zijn. Per onderwerp zijn in de verordening gebieden tot op 
perceelniveau begrensd op een kaart. Hierdoor is duidelijk voor welke gebieden de regels gelden. 
 
De locatie is gelegen in de structuur “Bestaand stedelijk gebied, kern in landelijk gebied” en heeft de 
aanduiding “Stalderingsgebied”. Daarnaast gelden de algemene en rechtstreeks werkende regels voor 
veehouderijen, de algemene en rechtstreeks werkende regels voor mestbewerking en de algemene 
regels voor bevordering van de ruimtelijke kwaliteit.  
 

 
Integrale plankaart uit Verordening Ruimte (bron: ruimtelijkeplannen.nl) 
 
Voor deze structuur en aanduidingen en algemene regels is het volgende bepaald; 
 
 
Artikel 4 Bestaand stedelijk gebied 
Het bestaand stedelijk gebied bestaat uit het stedelijk concentratiegebied en kernen in landelijk 
gebied. De provincie ziet de stedelijke concentratiegebieden en de daarbij behorende zoekgebieden 
als ruimtelijk samenhangende verstedelijkte gebieden. Binnen deze gebieden liggen mogelijkheden 
voor verdere verstedelijking. Bij de begrenzing van de concentratiegebieden is aangesloten op 
bestaande, veelal historisch gegroeide, grote stedelijke concentraties alsmede de aanwezige natuur- 
en landschapswaarden. Daarnaast is de ligging aan belangrijke wegen, spoorwegen en vaarwater van 
belang omdat de stedelijke concentraties ook in de toekomst goed bereikbaar moeten zijn. De 
gebieden zijn dusdanig ruim dat ze de komende 20 à 25 jaar voorzien in de ruimtebehoefte. 
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Het bundelingsbeleid heeft directe gevolgen voor de groeimogelijkheden in de kernen in het 
landelijke gebied. In en rondom deze kernen staat het voorkomen van verdere aantasting van het 
buitengebied centraal. Voor deze kernen geldt in het algemeen dat er nieuwe woningen alleen 
mogelijk zijn als dat nodig is voor de natuurlijke bevolkingsgroei. Dat wil zeggen dat nieuwkomers in de 
kernen en vertrekkende huidige inwoners niet meetellen (migratiesaldo-nul). Ook kunnen kernen 
plaats bieden aan kleinschalige en middelgrote bedrijvigheid. Bedrijven die doorgroeien tot een groot 
bedrijf behoren in beginsel thuis in een stedelijk concentratiegebied. 
De locatie is gelegen in de bebouwde kom van Westerhoven. Dit is aangeduid als een kern in landelijk 
gebied. Voor de beoogde ontwikkeling is het volgende bepaald; 
 
4.3 Nieuwbouw van woningen 
1. De toelichting bij een bestemmingsplan gelegen in bestaand stedelijk gebied dat voorziet in 

nieuwbouw van woningen bevat een verantwoording over de wijze waarop: 
a. de afspraken die daarover zijn gemaakt in het regionaal ruimtelijk overleg bedoeld in artikel 

39.4, onder b, worden nagekomen; 
b. de beoogde nieuwbouw zich verhoudt tot de afspraken bedoeld onder a, en tot de beschikbare 

harde plancapaciteit voor woningbouw. 
2. Onder harde plancapaciteit voor woningbouw als bedoeld in het eerste lid, onder b, wordt verstaan 

de capaciteit voor nieuw te bouwen woningen waarover een gemeente beschikt, die: 
a. wordt uitgedrukt in aantallen woningen; 
b. is opgenomen in een vastgesteld bestemmingsplan waarvan de bestemming nog niet is 

verwezenlijkt. 
De beoogde ontwikkeling voorziet in de bouw van 2 woningen. Een dergelijke ontwikkeling past binnen 
het gemeentelijk woningbouwprogramma zoals beschreven in paragraaf 4.3. De beoogde woningen 
zijn namelijk levensloopbestendige seniorenwoningen waarmee er sprake is van een initiatief met een 
maatschappelijk belang. Hiermee wordt voldaan aan de uitgangspunten zoals verwoord in de 
Oplegnotitie Woonvisie 2013-2021. In paragraaf 4.3 wordt dit verder verduidelijkt. Het gemeentelijke 
woningbouwprogramma is in regionaal verband afgestemd. 
 
Artikel 3 Bevordering ruimtelijke kwaliteit 
De verordening heeft ten aanzien van de locatie verder bepaald dat voldaan moet worden aan de 
algemene beginselen ter bevordering van de ruimtelijke kwaliteit. Het bouwplan is gepland binnen 
bestaand stedelijk gebied. Ten aanzien van artikel 3.1 uit de verordening is door de provincie de 
volgende toelichting gegeven: 
“Iedere ontwikkeling moet passen in de omgeving. De omgeving bestaat uit zowel aanwezige waarden 
als uit omliggende functies. Het gaat om de aard, schaal en functie van de bebouwing. Het is aan de 
gemeenten om invulling te geven aan ruimtelijke kwaliteit op lokaal niveau.”  
 
Hierbij ligt het provinciaal belang vooral in het landelijk gebied. De beoogde bouw van de twee 
woningen vindt plaats op een nog onbebouwd deel binnen een bestaande stedelijke structuur. Qua 
aard, schaal en functie past de bebouwing binnen de gebouwde omgeving.  
 
Verder heeft de verordening ten aanzien van de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit nog het 
volgende bepaald; 
 
“De provincie vraagt gemeenten om het principe van zorgvuldig ruimtegebruik toe te passen. Het 
doel hierbij is om bestaand bebouwd gebied zo goed mogelijk te benutten”. 
 
De beoogde ontwikkeling voorziet in het benutten van een nog onbenut deel binnen het bestaand 
stedelijk gebied. De beschikbare ruimte in het bestaand stedelijk gebied wordt zo beter benut 
waardoor nieuwe ruimte in het landelijk gebied niet nodig is om in de volkshuisvesting te kunnen 
voorzien.   
 
De overige onderwerpen uit de Verordening Ruimte zijn niet relevant voor de voorgenomen 
ontwikkeling. Daarmee voldoet de beoogde ontwikkeling aan de Verordening Ruimte. 
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4.3  Gemeentelijk beleid 
 
Structuurvisie Bergeijk; leven en beleven tussen bossen, beken en boerenland 
Op 3 juni 2010 heeft de gemeenteraad van Bergeijk een geactualiseerde structuurvisie vastgesteld. 
Het doel van deze actualisatie was met name om ten aanzien van het toekomstig ruimtelijke beleid 
een integrale visie te hebben voor de lange termijn. De visie is vervat in een kaartbeeld. Hieronder is 
een uitsnede van het kaartbeeld weergegeven. In wit is de projectlocatie aangeduid.   

 
Uitsnede Structuurvisie Bergeijk; bron: gemeente Bergeijk 
 
Vervolgens is een aantal locatiegebonden aspecten in de structuurvisie verwoord. Voor de locatie aan 
de Provincialeweg gelden de volgende aspecten:  
 
Bestaande bebouwingskern 
Woongebieden 
  
De koers voor de functie wonen draait om de verdere ontwikkeling van de verstedelijking binnen de 
gemeente via inbreiding, intensivering, herstructurering en uitbreiding.  
Ontwikkelingen moeten passen bij de aard en schaal van de gemeente. De gemeente wil haar 
identiteit en imago van landelijke, groene, rustige plattelandsgemeente koesteren. De gemeente 
Bergeijk streeft naar een verantwoorde, optimale benutting van de mogelijkheden 
voor inbreiding binnen de dorpskernen. Inbreiden mag alleen worden nagestreefd indien er daardoor 
op de betreffende locatie een kwaliteitsverbetering optreedt en mag niet zonder meer ten koste gaan 
van groene kwaliteiten. Het groen binnen de kernen is karakteristiek voor Bergeijkse dorpen en dient 
daarom in voldoende mate aanwezig te blijven.  
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Voor het wonen staat de realisatie van het eigen woningbouwprogramma centraal. Dit wil Bergeijk 
minimaal realiseren. Iedere kern moet, indien redelijkerwijs mogelijk, tenminste ruimte krijgen om te 
bouwen voor de eigen bevolkingsgroei. Het realiseren van een kern waar de inwoners als het ware 
hun hele levensloop kunnen blijven wonen en daarmee een “woon carrière” kunnen maken, vergt niet 
alleen voldoende aantal woningen per kern, maar vooral ook een op de toekomstige vraag 
toegesneden aanbod van woningtypen en ondersteunende diensten. Voorkomen moet worden dat er 
“gebouwd wordt wat er al staat” terwijl de bevolking naar leeftijd- en 
huishoudensamenstelling verandert. De doelgroepen ouderen en jongeren vergen wat dat betreft 
extra aandacht.  
  
Confrontatie van de toekomstige vraag met het bestaande aanbod geeft het antwoord op de vraag 
welk woningbouwprogramma noodzakelijk is om een levensloopbestendige kern te worden 
c.q. te blijven en welke uitdagingen er liggen met betrekking tot het aanbieden van ondersteunende 
voorzieningen. De Structuurvisie kan hierop slechts op hoofdlijnen antwoord geven.  
  
De gemeente Bergeijk streeft tezamen met de regio voor meer keuzevrijheid en zeggenschap voor de 
burger, met meer inzicht in (de kansen) op de woningmarkt. Ook wordt gestreefd naar meer evenwicht 
in de koop-huur-verhouding, tussen steden en dorpen en naar meer capaciteit en kwaliteit in Wonen, 
Welzijn en Zorg.  
Andere speerpunten van beleid zijn het vergroten van de samenwerking tussen alle 
woningmarktpartijen en het hebben van meer aandacht voor doelgroepen en betaalbaarheid van 
woningen. Ook dient de aandacht uit te gaan naar de kwaliteit van woning en woonomgeving. 
  
Uitwerking van woondoelstellingen op kernniveau zal op termijn plaatsvinden in een op te stellen 
gemeentelijke woonvisie. Tot die tijd stelt de gemeente voor zowel inbreidings- als uitbreidingslocaties 
harde programmatische eisen om haar woningbouwdoelstellingen te bereiken. In beginsel moet op 
iedere woningbouwlocatie 60% van het aantal woningen ten goede komen van de doelgroep. Hiervan 
moet weer 1/3 deel tot de (sociale)huursector behoren (komt neer op 20% van het totaal aantal 
woningen). De bouw van woningen voor starters en ouderen (seniorenwoningen en zorgwoningen) is 
daarmee mogelijk in alle kernen. Waar het gaat om woonvormen met een zorgfunctie (zorgwoningen 
en woonzorgwoningen) ligt het zwaartepunt op realisatie in de kern Bergeijk. Dit in verband met het 
bestaande en in stand te houden voorzieningenniveau. De blijvende beschikbaarheid van woningen 
voor de doelgroep vormt een punt van aandacht.” 
  
De beoogde ontwikkeling voorziet in de bouw van twee woningen die uitermate geschikt zijn voor de 
doelgroep senioren en is dus daarmee op basis van de structuurvisie mogelijk. De woningen passen 
qua maat en schaal binnen de bestaande bebouwingsstructuur. De locatie kent geen bijzondere 
groene kwaliteiten maar is eerder een gat in de structuur wat als storend kan worden ervaren.  
 
Woonvisie gemeente Bergeijk 2013-2021 
De gemeente Bergeijk heeft haar ambities op het vlak van volkshuisvesting en woonbeleid uiteengezet 
in de Woonvisie.  
In deze Woonvisie wordt een beeld geschetst van de belangrijkste ontwikkelingen die van invloed zijn 
op de volkshuisvesting in Bergeijk in de komende jaren. Zo is er sprake van een toenemende 
vergrijzing van de bevolking waardoor er meer vraag zal zijn naar woningen met zorgmogelijkheden. 
De meeste ouderen willen graag in hun eigen omgeving blijven wonen. Dat betekent dat er in alle 
kernen van Bergeijk goede woonvoorzieningen gerealiseerd moeten worden.  
Ook komen er steeds meer 1 en 2 persoonshuishoudens die gebaat zijn bij goedkopere, kleinere 
huizen die toekomstbestendig zijn en dus geschikt voor meerdere doelgroepen. 
De bevolkingsontwikkeling in Nederland en zo ook in Bergeijk vraagt om een verschuiving qua 
woningaanbod. Volgens provinciale prognoses gaat de Bergeijkse bevolking krimpen vanaf 2021. De 
behoefte aan woningen zal naar verwachting tot zeker 2030 stijgen. Deze stijging heeft enerzijds te 
maken met de gezinsverdunning; meer eenpersoonshuishoudens. Anderzijds is de verwachting dat er 
een verschuiving gaat plaatsvinden naar levensloopbestendige woningen. 
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De beoogde ontwikkeling voorziet in de provinciale (regionale) prognoses voor de behoefte aan 
levensloopbestendige, kleine woningen voor 1 en 2 persoonshuishoudens en past daarmee in het 
gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid.  
 
Oplegnotitie Woonvisie 2013-2021 
Op 11 augustus 2016 heeft de gemeente een oplegnotitie Woonvisie 2013-2021 vastgesteld. 
Aanleiding hiervoor was dat de woningmarkt inmiddels was veranderd. De gemeente wil inspelen op 
deze veranderende woningmarkt en heeft willen aangeven op welke nieuwe ontwikkelingen ze zich wil 
richten. Een van de punten is dat de gemeente heeft bepaald dat nieuwe ontwikkelingen een groot 
maatschappelijk belang moeten dienen. Een van de initiatieven die worden verstaan onder 
“maatschappelijke belang” is de realisatie van seniorenwoningen met een maximale inhoud van 320 
m3, bij voorkeur in de vorm van levensloopbestendige woningen, zodat deze toekomstbestendig 
blijven.  
 
De beoogde woningen zijn levensloopbestendige seniorenwoningen waarmee er sprake is van een 
initiatief met een maatschappelijk belang. Hiermee wordt voldaan aan de uitgangspunten zoals 
verwoord in de Oplegnotitie Woonvisie 2013-2021.  
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Hoofdstuk 5  Milieuhygiënische en planologische 
aspecten 
5.1  Inleiding 
Er bestaat een duidelijke relatie tussen milieubeleid, landschap en ruimtelijke ordening. Bij iedere 
ruimtelijke ontwikkeling dient inzichtelijk gemaakt te worden of ervan uit milieuhygiënisch oogpunt 
belemmeringen en/of beperkingen aanwezig zijn voor de beoogde ontwikkeling. De milieukwaliteit 
vormt dan ook een belangrijke afweging bij de ontwikkeling van ruimtelijke functies. In dit hoofdstuk 
wordt nader ingegaan op de milieuhygiënische en overige planologische aspecten. Indien noodzakelijk 
is aanvullend onderzoek uitgevoerd. De eventuele onderzoeksrapportages zijn separate bijlagen bij de 
toelichting. In deze toelichting zijn de samenvattingen en conclusies opgenomen. 

5.2  Parkeren en ontsluiting 
Bij elke ruimtelijke afweging dient gemotiveerd te worden dat wordt voorzien in voldoende 
parkeergelegenheid en dat er voorzien wordt in een goede ontsluitingsmogelijkheid. 
Met de ontwikkeling zal er moeten worden aangetoond dat voldaan kan worden aan de normen uit het 
parkeerbeleid van de gemeente Bergeijk  
 
Met de beoogde ontwikkeling zullen er twee woningen worden toegevoegd. De gemeente Bergeijk 
heeft haar parkeerbeleid vastgelegd in de Nota Parkeernormen 2017. De gemeente heeft bij het 
opstellen van haar parkeerbeleid de volgende doelstelling;  
 
“Het bieden van een toetsingskader voor het bepalen van de parkeerbehoefte van ruimtelijke plannen 
en ontwikkelingen in de gemeente Bergeijk, om daarmee de bereikbaarheid en leefbaarheid te 
waarborgen. Met behulp van dit toetsingskader moet worden voorkomen dat als gevolg van nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen parkeerproblemen in de openbare ruimte ontstaan.”  
 
Om te bepalen of een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling voorziet in voldoende parkeergelegenheid wordt 
het uitgangspunt gehanteerd dat in beginsel het parkeren op eigen terrein moet worden opgevangen. 
Met behulp van aan functies gerelateerde normen wordt de parkeerbehoefte bepaald. Hierbij wordt 
een aantal uitgangspunten gehanteerd.  
 

1. De parkeernormen zijn gebaseerd op parkeerkencijfers van het CROW, publicatie 317, 
Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, 2012. Wanneer het CROW de parkeerkencijfers 
actualiseert, wordt de Nota Parkeernormen hierop aangepast.  

2. De parkeerkencijfers van het CROW maken onderscheid naar stedelijkheidsgraad. Deze is 
voor de gemeente Bergeijk “niet stedelijk”, op basis van de demografische kerncijfers van het 
CBS per gemeente.  

3. In de kern Bergeijk wordt voor het toepassen van parkeernormen alleen onderscheid gemaakt 
tussen het kernwinkelgebied van Bergeijk en de rest. Er wordt geen onderscheid gemaakt 
naar verschillende gebiedstypen buiten het kernwinkelgebied. Vanwege de schaal van de 
gemeente Bergeijk is er nauwelijks onderscheid tussen autobezit in deze gebieden. Alle 
voorzieningen zijn gelijkwaardig bereikbaar. Voor het kernwinkelgebied van Bergeijk wordt 
een uitzondering gemaakt, omdat in dit gebied een bezoeker meerdere bestemmingen kan 
hebben binnen loopafstand.  

 
Voor een halfvrijstaande woning geldt een norm van 2,2 parkeerplaatsen. In totaal betekent dit dat 4,4 
parkeerplaatsen op het terrein aanwezig moet zijn. Er is op eigen terrein ruimte voor een garage met 
lange oprit. Theoretisch levert dit per woning 3 parkeerplaatsen op, voor 2 woningen zijn dit dus 6 
parkeerplaatsen. Volgens het geldende parkeerbeleid is het berekend aantal 1,5 parkeerplaats per 
woning, voor 2 woningen dus 3 parkeerplaatsen. Gezien het type woningen (seniorenwoningen) 
waarbij het te verwachten autobezit aanzienlijk lager zal liggen dan bij een reguliere ‘koop, 
twee-onder-een-kap-woning’ is het gerechtvaardigd om af te wijken van de theoretische benadering 
zoals opgenomen in de geldende parkeernota. Daarnaast kan er bij elke woning voldoende voorzien 
worden in parkeergelegenheid op eigen terrein. 
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De ontsluiting zal op een bestaande weg plaatsvinden. De verkeersgeneratie als gevolg van de 
beoogde ontwikkeling is zodanig gering dat geconcludeerd moet worden dat de bestaande 
aanliggende infrastructuur over voldoende capaciteit beschikt.      
   
Het aspect “parkeren” en “ontsluiting” is geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.  
  

5.3  Water 
Water en ruimtelijke ordening hebben met elkaar te maken. Enerzijds is water een sturende factor in 
de ruimtelijke ordening en kan daarmee beperkingen opleggen aan het ruimtegebruik. Anderzijds 
kunnen ontwikkelingen in het ruimtegebruik ongewenste effecten hebben op de waterhuishouding. 
Een goede afstemming tussen beide is derhalve noodzakelijk om problemen, zoals bijvoorbeeld 
wateroverlast, slechte waterkwaliteit en verdroging te voorkomen. Het Besluit ruimtelijke ordening 
(Bro) stelt een watertoets in ruimtelijke plannen verplicht. In deze paragraaf wordt beschreven op 
welke wijze in het plangebied met water en watergerelateerde aspecten wordt omgegaan. 
 
Voor het aspect “water” is een rapportage opgesteld. Deze rapportage is in zijn geheel als separate 
bijlage aan de toelichting toegevoegd. De rapportage beschrijft de beleidsuitgangspunten ten aanzien 
van waterbeheer. In de rapportage wordt het volgende beschreven voor het omgaan met water; 
 
“Grondwater 
De gemiddelde hoogste grondwaterstand in de omliggende gebieden van het plangebied bedraagt 
tussen de 0,60 tot 1,00 m-mv (bron: Bodematlas Provincie Brabant). Voor zover bekend vinden in de 
directe omgeving van de locatie geen grootschalige grondwateronttrekkingen plaats die een directe 
invloed hebben op de grondwaterstand en grondwaterstroming op de locatie.  
 
Oppervlaktewateren 
Circa 40 meter ten noordoosten van het plangebied is een A-watergang (KS66) gelegen, in verbinding 
met A-watergang K1. Dit is waterloop Keersop.  
 
Bodem 
Voor de nabij gelegen locatie Kerkstraat e.o. is een verkennend- en naderbodemonderzoek uitgevoerd 
(Tritium Advies, 2016). Hierin lijkt dat de bodemopbouw uit matig fijn zand bestaat met een matig tot 
goede doorlatendheid. De bodem is derhalve geschikt voor infiltratie van het hemelwater. Vanaf circa 
2 meter diep bevindt zich een kleilaag met zodanig een slechte doorlatendheid (Goorbergh 
Geotechniek B.V., Verkennend milieukundig bodemonderzoek, Provincialeweg Westerhoven, maart 
1997).” 
 
Het rapport concludeert dat als gevolg van de ontwikkeling de verharding toeneemt met 334 m2. Dit 
betekent op basis van de bergingseis een te bergen som van 20 m3. Hiervoor wordt het volgende 
beschreven;  
 
“De berging kan gerealiseerd worden door middel van regentonnen, een slootje/vijver/verlaging in de 
tuin of (indien geen zichtbaar water wenselijk is) infiltratiekratten. Zoals eerder aangegeven lijkt de 
bodem geschikt voor infiltratie tot op een diepte van 2 meter. Door een regenton dusdanig te 
construeren dat deze vanaf een bepaald waterniveau langzaam leegloopt op de erfverharding richting 
onverhard terrein kan ter plaatse infiltratie van het hemelwater afkomstig van deze daken 
plaatsvinden. Het water uit de regenton kan bovendien worden gebruikt voor het begieten of 
besproeien van de tuin in droge periodes (maar ook voor kamerplanten en bepaalde 
schoonmaakklussen).  
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Uiteraard kan er ook voor een combinatie van oplossingsrichtingen worden gekozen. De exacte 
locatie, dimensionering en uitwerking van het infiltratiesysteem zal in samenspraak met de gemeente 
Bergeijk (bij de uitwerking van het bouwplan) nader worden bepaald. Voor alle oplossingsrichtingen 
geldt sowieso dat het regenwater en afvalwater gescheiden zal worden ingezameld. 
 
Extreme neerslag 
Wateroverlast vanwege extreme buien wordt voorkomen door bij het bepalen van het bouwpeil van de 
nieuwe woningen te zorgen voor het hiervoor noodzakelijke hoogteverschil met de omliggende 
infrastructuur. Extreme neerslag zal derhalve dan niet meteen tot natte voeten leiden.  
 
Materiaalgebruik 
De afkoppeling van het hemelwater van het afvalwater maakt dat er in de bebouwing geen materialen 
gebruikt mogen worden die de grondwaterkwaliteit negatief kunnen beïnvloeden, zoals uitlogende 
materialen, bijvoorbeeld zink en lood.  
 
Overige aandachtspunten 
Geadviseerd wordt om het ontwerpen en het aanleggen van een infiltratievoorziening door een op dit 
gebied ervaren specialist uit te laten voeren. Het opstellen van een nader plan van aanpak 
(detailtekening en –berekening), het toepassen van grondverbetering en het realiseren van 
onderhoudsmogelijkheden maken in de regel onderdeel uit van deze werkzaamheden. Op deze wijze 
moet voorkomen worden dat de toekomstige infiltratievoorzieningen onjuist gedimensioneerd zijn, op 
de verkeerde diepte wordt aangelegd, onvoldoende functioneren of dat de infiltratiecapaciteit na 
verloop van tijd snel en te veel terugloopt.  
In het afwateringssysteem van de daken moeten voorzieningen worden aangebracht om vaste 
bestanddelen als bladeren, zand, ander sediment en dergelijke achter te houden zodat het systeem 
niet verstopt raakt of dicht gaat slibben na verloop van tijd. Deze voorzieningen moeten goed 
bereikbaar blijven, om ze regelmatig te kunnen onderhouden en reinigen.  
Het is niet toegestaan chemische bestrijdingsmiddelen toe te passen of agressieve reinigingsmiddelen 
te gebruiken op de af te koppelen verharde oppervlakken. Het is in beperkte mate toegestaan tijdens 
gladheid door bevriezing of sneeuwval zout als gladheidbestrijdingsmiddel op de bestrating en 
parkeerplaatsen e.d. toe te passen. Een alternatief kan bijvoorbeeld zand zijn.  
Regelmatig onderhoud van de aanvoerzijde van de voorzieningen zal noodzakelijk zijn om te 
garanderen dat het systeem blijft functioneren. Ook dienen standleidingen op de juiste manier te 
worden toegepast zodat voldoende beluchting en ontluchting van de binnenriolering is gewaarborgd 
en mogelijk stankoverlast wordt voorkomen.” 
 
Het aspect Water kent geen belemmeringen voor de voorgenomen ontwikkeling. 
 

5.4  Natuur 
Ruimtelijke plannen dienen te worden beoordeeld op de uitvoerbaarheid in relatie tot actuele 
natuurwetgeving. Vanaf 1 januari 2017 is er de Wet natuurbescherming in. Deze wet heeft 3 wetten 
vervangen: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. Er mogen geen 
ontwikkelingen plaatsvinden die op onoverkomelijke bezwaren stuiten door effecten op beschermde 
natuurgebieden en/of flora en fauna. De uitvoering van de Wet Natuurbeheer ligt bij de Provincie.  
 
Gebiedsbescherming 
In Nederland zijn 164 Natura 2000-gebieden aangewezen. Voorbeelden zijn de Veluwe, Rijntakken 
(rivieren) en de Waddenzee. Per Natura 2000-gebied zijn (instandhoudings)doelen (voor soorten en 
vegetatietypen) opgesteld. Iedereen die vermoedt of kan weten dat zijn handelen of nalaten, gelet op 
de instandhoudingdoelen, nadelige gevolgen voor een Natura 2000-gebied kan hebben, is verplicht 
deze handelingen achterwege te laten of te beperken. Het bevoegd gezag kan schadelijke activiteiten 
beperken en eisen dat een vergunning Natuurbeschermingswet wordt aangevraagd. Regulier beheer 
en bestaand gebruik zijn (of worden) opgenomen in Natura 2000-beheerplannen. Na vaststelling van 
de beheerplannen hoeft daarvoor geen vergunning aangevraagd te worden. 
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Provincies hebben ervoor gekozen om deze gebieden te beschermen via het provinciale beleid. Ook 
de provincie Noord-Brabant heeft de gebieden in haar verordening toegewezen aan het Natuur 
Netwerk Brabant (NNB).  
 
Het plangebied ligt niet binnen een beschermd gebied, zoals opgenomen in Natura 2000 en het NNB. 
Wel is zuidelijk van de Provincialeweg, op een afstand van circa 200 meter van de projectlocatie het 
Natura 2000 gebied “Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux” gelegen. Echter, gezien de omvang 
van de bouwwerkzaamheden in relatie tot de reeds bestaande dynamiek van de omgeving 
(Provincialeweg) is het niet aannemelijk dat het plan negatieve effecten heeft op dit natuurgebied.  
 
Stikstofdepositie 
Te veel stikstofneerslag is slecht voor de natuur. Daarom is een natuurvergunning of een ander 
toestemmingsbesluit nodig voor activiteiten (bijvoorbeeld in de landbouw, woningbouw, wegenbouw of 
de industrie) waar stikstof bij vrij komt. Ook voor de bouw van de nieuwe woning is het nodig inzicht te 
krijgen in de stikstofdepositie op in de omgeving van het plangebied gelegen Natura-2000 gebieden. 
Om een zorgvuldige afweging te maken bij nieuwe activiteiten wordt AERIUS Calculator ingezet. 
Hiermee kan berekend worden welke depositie een project veroorzaakt en op welke natuurgebieden 
die depositie neerslaat. Met het gebruik van AERIUS Calculator kunnen projecten doorgang vinden 
waar kan worden aangetoond dat een activiteit niet tot een toename van depositie leidt. Er is dan 
namelijk geen toestemming vereist voor het aspect stikstofdepositie. Daarnaast is het met AERIUS 
Calculator mogelijk om vergunningen aan te vragen op grond van intern salderen. 
 
Voor het project is een AERIUS berekening opgesteld. De uitgangspunten, resultaten en conclusie van 
deze berekening is als bijlage aan deze toelichting gevoegd. De conclusie luidt als volgt:  
 
Uit de stikstofberekening blijkt dat de aanlegfase niet leidt tot een toename hoger dan 0,00 mol/ha/jr. 
De verklaring hiervoor is gelegen in het feit dat de afstand tussen het plangebied en het 
dichtstbijgelegen Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux circa 0,2 km 
bedraagt. Gelet hierop en gelet op het eenmalige karakter van de aanlegfase, heeft de depositie 
van de aanlegfase geen meetbaar of merkbaar effect op de kwaliteit van de stikstofgevoelige 
habitattypen binnen het Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux.  
 
Uit de AERIUS berekening blijkt dat de gebruiksfase geen  toename van stikstofdepositie kent 
boven de 0,00mol/ha/jr. Gelet op de afstand van ca. 0,2 km tot aan het dichtstbijzijnde Natura 
2000-gebied de Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux heeft de gebruiksfase geen significant 
negatief effect op dit Natura 2000-gebied. 
 
De stikstofdepositie ter plaatse van het Natura-2000 gebied Leenderbos, Groote Heide & De 
Plateaux kent geen toename boven de 0,00 mol/ha/jr in zowel de aanlegfase als de gebruiksfase.  
 
Daarnaast heeft de voorgenomen ontwikkeling voor de bouw van twee gasloze woningen een 
positieve bijdrage aan het verduurzamen van de woningvoorraad.  
 
 
Soortbescherming 
In de Wet natuurbescherming staan verbodsbepalingen: activiteiten die schadelijk zijn voor 
beschermde dier- en plantsoorten zijn verboden. 
 
Hiervoor verdeelt de Wet natuurbescherming beschermde soorten in twee groepen: Strikt beschermde 
soorten waaronder soorten uit de voormalige Vogel- en Habitatrichtlijn. In de tweede categorie staan 
andere soorten, bijvoorbeeld uit de Rode Lijst. Onder de Wet natuurbescherming worden 75 soorten 
vaatplanten beschermd. Vrijwel alle zoogdieren zijn beschermd. Meer soorten libellen en vlinders 
worden beschermd. 
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Bij een ontheffingsaanvraag onder de nieuwe wet wordt nog steeds getoetst aan drie criteria: 
• Is er sprake van bepaalde, in de wet genoemde belangen? 
• Is er een ‘andere bevredigende oplossing’ mogelijk? 
• Doet de ontheffing afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort? 

 
Op de locatie zijn geen noemenswaardige natuurwaarden aanwezig; het plangebied kent hoofdzakelijk 
gras en enkele struiken en lage boompjes. Ook is het terrein geheel omzoomd door percelen en 
bebouwing. Het is niet aannemelijk dat de beoogde ontwikkeling nadelige effecten heeft op 
natuurwaarden 
 
Het aspect “Natuur” kent geen belemmeringen voor de voorgenomen ontwikkeling. 
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5.5  Archeologie en cultuurhistorie 
Archeologie 
Het is verplicht om in het proces van ruimtelijke ordening tijdig rekening te houden met de mogelijke 
aanwezigheid van archeologische waarden. Op die manier komt er ruimte voor overweging van 
archeologievriendelijke alternatieven. Bij ingrepen waarbij de ondergrond ernstig wordt geroerd, moet 
worden aangetoond dat de eventueel aanwezige archeologische waarden niet worden aangetast. 
 
De gemeente Bergeijk heeft haar archeologiebeleid verankerd in haar bestemmingsplannen. Op het 
perceel is een beschermende waarde (Waarde – Archeologie 4.2) in de regels van het 
bestemmingsplan opgenomen. Deze waarde heeft bepaald dat voor het bouwen van bouwwerken met 
een oppervlakte groter dan 500 m2 en een diepte hebben van meer dan 0,5 meter onder maaiveld een 
onderzoek noodzakelijk is. Uit dit rapport moet blijken dat er geen archeologische waarden in het 
geding zijn voordat een omgevingsvergunning kan worden verleend. De beoogde ontwikkeling betreft 
het bouwen van twee halfvrijstaande woningen met een totale oppervlakte van 228 m2 (2x 114 m2). De 
oppervlakte van de projectlocatie is 471 m2. Hiermee is gegarandeerd dat de bouwoppervlakte kleiner 
is dan 500 m2. Hierdoor is een onderzoek niet verplicht. Ter verzekering van de beschermende waarde 
is de dubbelbestemming uit het bestemmingsplan in dit bestemmingsplan overgenomen.    
 
Als tijdens de werkzaamheden toch archeologische resten of sporen aangetroffen worden, moet 
hiervan volgens artikel 53 en 54 van de Monumentenwet 1988 terstond melding worden gemaakt. Als 
blijkt dat de aangetroffen resten of sporen gedocumenteerd dienen te worden, zal overleg plaatsvinden 
tussen de initiatiefnemer en de bevoegde overheid waarin besproken wordt welke tijd en ruimte 
beschikbaar is om op een gedegen manier waarnemingen te verrichten. Op deze manier zijn 
toevalsvondsten ook tijdens de bouw op een goede manier verzekerd. 
 
Cultuurhistorie 
Op de projectlocatie zijn geen cultuurhistorische waarden aanwezig.      
 
Het aspect “archeologie en cultuurhistorie” is geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.    

5.6  Milieuzonering 
Bij elk ruimtelijk besluit zal er sprake moeten zijn van een goede ruimtelijke ordening. Dit betekent dat 
gevoelige functies (zoals wonen) geen overlast mogen hebben van in de omgeving aanwezige en 
toegestane bedrijven. Aan de andere kant moet ook gemotiveerd zijn dat de rechten van bestaande 
bedrijven in de omgeving niet geschaad worden door een besluit dat een nieuw gevoelig object 
mogelijk maakt. Omdat hier sprake is van het toevoegen van twee woningen verdient het aspect 
“milieuzonering” aandacht.  
 
Bedrijvigheid 
Op basis van milieuzonering wordt bepaald welke categorieën bedrijfsvestigingen en/of inrichtingen 
mogelijk kunnen worden gemaakt. Dit houdt in dat er een voldoende ruimtelijke scheiding aanwezig 
dient te zijn tussen milieubelastende bedrijven en woongebieden of woningen. Hoe zwaarder de 
toegestane milieucategorie, hoe groter de afstand. 
 
Bij het bepalen van deze afstand wordt gebruik gemaakt van de VNG - brochure 'Bedrijven en 
milieuzonering', editie 2009 (VNG-brochure). In deze brochure worden onder meer richtafstanden 
aangegeven tot de omgevingstypen rustige woonwijk en gemengd gebied. Bij een gemengd gebied 
geldt dat de in de brochure genoemde richtafstand met één stap kan worden verlaagd.  
 
Toegestane bedrijvigheid 
De bestemming van de gronden in de nabijheid van de projectlocatie is de bestemming “gemengd”. 
Binnen deze bestemming is detailhandel, horecabedrijven met milieucategorie 3 als maximum, 
dienstverlening, maatschappelijke en culturele voorzieningen, een kantoor ter plaatse van de 
aanduiding “kantoor” en bedrijven genoemd in bijlage 1 van de regels met milieucategorie 2 als 
maximum ter plaatse van de aanduiding “bedrijf”.  
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Aan de overzijde van de Provincialeweg is een tweetal bedrijven gelegen. De percelen aanliggend aan 
de projectlocatie zijn woningen. Voor de volledigheid wordt nog vermeld dat in het pand aan Heuvel 6 
een kapsalon is gevestigd. Een dergelijke activiteit laat zich in het algemeen goed verenigen met de 
woonfunctie. De loods achter dit pand staat leeg. Voor de bedrijven aan de overzijde van de weg geldt 
het volgende;  
 
Restaurant aan de Provincialeweg 21  
Aan de Provincialeweg 21 is een restaurant aanwezig. De afstand tussen het perceel van het 
restaurant en de projectlocatie is 25 meter. Op basis van de VNG-brochure kent een restaurant de 
milieucategorie 1(SBI- 2008; 561). De richtafstand is 10 meter.    
 
Tentenatelier aan de Provincialeweg 13 
Aan de Provincialeweg 13 is een tentenatelier gevestigd. Dit bedrijf fabriceert, repareert en verkoopt 
tenten. De afstand tussen het perceel van het tentenatelier en de projectlocatie is 20 meter. Op basis 
van de VNG-brochure kent een bedrijf voor detailhandel en reparatie tbv particulieren de 
milieucategorie 1(SBI- 2008; 47 en 952). De richtafstand is 10 meter.   
 
In de volgende afbeelding zijn deze bedrijven aangeduid. Het restaurant is aangeduid met “A”, he 
tentenatelier is aangeduid met “B”. De projectlocatie is rood omlijnd    
 

 
Uitsnede bestemmingsplan met de in de omgeving aanwezige bedrijven. bron: ruimtelijkeplannen.nl 
 
Gemengd gebied 
Zoals beschreven kent de VNG-brochure verschillende omgevingstypen. Het gemengd gebied wordt 
als volgt beschreven: “Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. 
Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook 
lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als 
gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen behoren 
eveneens tot het omgevingsgebied gemengd. Hier kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de 
toepassing van kleinere richtafstanden rechtvaardigen. Geluid is voor de te hanteren afstand van 
milieubelastende activiteiten veelal bepalend.”  
 

B 

A 

25 meter 

20 meter 
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Het gebied is te beschouwen als een “gemengd gebied” omdat de projectlocatie is gelegen aan een 
hoofdinfrastructuur. De bepalende milieubelastende factor van de in de omgeving aanwezige bedrijven 
is het aspect geluid. De afstand mag met één afstandsmaat worden verlaagd.  
 
De afstand tussen de bedrijven en de projectlocatie is reeds groter dan de richtafstand van 10 meter. 
Omdat de omgeving beschouwd kan worden als gemengd gebied is de richtafstand 0 meter. Er wordt 
voldaan aan de richtafstanden uit de VNG-brochure. Er is sprake van een goed woon-, en leefklimaat 
en de bestaande bedrijven worden door de beoogde ontwikkeling niet in hun bedrijfsvoering geschaad.  
 
Overige bedrijven in de omgeving zijn allen gelegen op een afstand groter dan 50 meter van de 
projectlocatie; de richtafstand voor de activiteiten die op basis van de bestemming maximaal zijn 
toegestaan (horeca tot milieucategorie 3) is 50 meter. Voor overige bedrijvigheid zijn de activiteiten 
beperkt tot milieucategorie 2. De afstand hiervoor is 30 meter. Hierdoor moet geconcludeerd worden 
dat ook als gevolg van de bedrijven die op meer dan 50 meter afstand zijn gelegen sprake is van een 
goed woon-, en leefklimaat voor de beoogde ontwikkeling. Er zijn reeds woningen tussen de 
projectlocatie en overige bedrijvigheid gelegen waardoor met de beoogde ontwikkeling geen belangen 
van aanwezige bedrijven worden geschaad.      
 
Het aspect “milieuzonering” is geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.    
 

5.7  Milieueffectrapportage en vormvrije m.e.r. beoordeling 
Een milieueffectrapportage (MER), en de bijbehorende procedure (m.e.r.), is een hulpmiddel om de 
belangen van het milieu volwaardig te betrekken bij de besluitvorming omtrent plannen en projecten. 
Het gaat hierbij wel enkel om plannen en projecten die kunnen leiden tot initiatieven waarmee het 
milieu mogelijk nadelig kan worden beïnvloed. Als uitgangspunt geldt voor plannen, waaronder 
wijzigingsplannen, onderstaande criteria om te beoordelen of een MER noodzakelijk is: 

• Plannen die kaderstellend zijn voor toekomstige m.e.r.- (beoordelings)plichtige besluiten; 
• Plannen waarvoor een passende beoordeling nodig is in verband met een mogelijk significant 

negatief effect op Natura 2000 gebieden. 
  
Onder de grenzen uit de C- en D-lijst van het Besluit m.e.r. geldt nog wel de plicht om een ‘vormvrije 
m.e.r.-beoordeling’ uit te voeren. Dit houdt in dat er bekeken moet worden of er bij het initiatief sprake 
is van dusdanig bijzondere omstandigheden of milieueffecten dat er toch een MER moet worden 
opgesteld. Hierbij wordt gekeken naar de selectiecriteria uit bijlage III bij de m.e.r.-richtlijn 
(2011/92/EU), welke o.a. de omvang van het project, de cumulatie met andere projecten en het 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen betreffen. Deze zaken zijn uitgebreid onderzocht in het kader van 
onderhavige toelichting, tezamen met alle andere milieuhygiënische en planologische aspecten. 
Hieruit zijn geen bezwaren gebleken, waaruit bovendien geconcludeerd kan worden dat er geen 
noodzaak is tot het opstellen van een MER. 
  
Ten aanzien van het tweede criteria inzake een mogelijke MER-plicht, geldt dat er bij onderhavige 
situatie geen sprake is van een plan waarvoor een passende beoordeling nodig is in verband met een 
mogelijk significant negatief effect op Natura 2000-gebieden. Aangezien er geen activiteiten 
plaatsvinden die negatieve effecten kunnen hebben is uitgesloten dat onderhavige ontwikkeling een 
negatief effect kan hebben op de Natura 2000-gebieden en de Beschermde Natuurmonumenten.  

5.8  Geluid 
Bij een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling waarbij sprake is van de realisatie van een geluidgevoelig 
object, maar ook van een wijziging van bouwmogelijkheden nabij geluidbronnen, moet worden 
getoetst aan de Wet geluidhinder. In de Wet geluidhinder is bepaald hoe voor een gebied waar een 
ruimtelijke ontwikkeling plaatsvindt dient te worden omgegaan met geluidhinder als gevolg van 
wegverkeer, vliegtuigverkeer, industrie en spoorwegen. 
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De Wet geluidhinder beschermt de volgende objecten: 
• Woningen; 
• Andere geluidsgevoelige gebouwen; 
• Geluidsgevoelige terreinen 

 
Omdat door met de beoogde ontwikkeling een nieuw geluidsgevoelig object wordt toegevoegd is 
aandacht nodig voor het aspect geluid; 
 
Wegverkeerslawaai 
Normen met betrekking tot verkeerslawaai worden thans in Nederland gebaseerd op de “regels op het 
gebied van het voorkomen of beperken van geluidhinder” (Wet geluidhinder). Krachtens deze wet 
worden zones aangegeven aan weerszijden van wegen. Binnen de zones wordt geëist, dat de 
geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de betreffende weg ter plaatse van de gevels van 
woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen een zekere maximale waarde niet overschrijdt. 
Buiten de zones worden geen geluidseisen gesteld met betrekking tot wegverkeerslawaai.  
 
De projectlocatie is gelegen binnen de zone van de Provincialeweg en een gedeelte van de 
Borkelsedijk. Een geluidsonderzoek is daarom verplicht. Er is een onderzoek uitgevoerd. Dit rapport is 
in zijn geheel als bijlage aan deze toelichting toegevoegd. De conclusie luidt als volgt; 
 
“Voor wegverkeerslawaai is het plan gelegen binnen de geluidzone van de Provincialeweg en het gedeelte van 
de Borkelsedijk met een snelheidsregime van 60 km/uur. Het plan is tevens gelegen in de nabijheid van de weg 
Heuvel met een snelheidsregime van 30 km/uur. Het plan ligt tevens binnen de geluidzone van de weg Oude 
Weerderdijk. Na de komgrens geldt op deze weg echter een verbod voor gemotoriseerde voertuigen (met 
uitzondering van tractoren). Derhalve is deze weg als akoestisch niet relevant beschouwd.   
 
Voor de 30 km/uur weg Heuvel geldt dat de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op deze weg de 
richtwaarde van 48 dB op geen enkele gevel van de nieuwe woningen overschrijdt.   
 
Voor de gezoneerde weg Borkelsedijk (gedeelte met een snelheidsregime van 60 km/uur) geldt dat de 
geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op deze weg de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op geen 
enkele gevel van de nieuwe woningen overschrijdt.   
 
Voor de gezoneerde weg Provincialeweg geldt dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB op diverse toetspunten overschrijdt. De maximale ontheffingswaarde van 63 
dB voor nieuwbouw in stedelijk gebied wordt nergens overschreden. Derhalve is het mogelijk om een 
beschikking hogere waarde aan te vragen bij de gemeente indien de toepassing van overdrachts- of 
bronmaatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting onvoldoende doeltreffend is dan wel 
overwegende bezwaren ontmoet.  
 
Het aanleggen van een geluidwal of geluidscherm (overdrachtsmaatregelen) gericht op het terugbrengen van de 
geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer tot de voorkeursgrenswaarde ontmoet in de onderhavige situatie 
overwegende bezwaren van stedenbouwkundige-, landschappelijke- en financiële aard. Het vergroten van de 
afstand tussen geluidbron en ontvanger is tevens niet doeltreffend in onderhavige situatie. Voor het toepassen 
van stiller wegdek (bronmaatregel) geldt dat de voorkeurgrenswaarde nog altijd wordt overschreden. Deze 
geluidreducerende maatregel is derhalve niet erg doeltreffend. Het toepassen van een stiller wegdek ontmoet 
bovendien overwegende bezwaren van financiële aard. Derhalve wordt onderbouwd verzocht hogere waarde te 
verlenen conform artikel 110a, lid 5 van de Wet geluidhinder.  
 
Aangezien in onderhavige situatie sprake is van een procedure hogere waarde, is voor de woningen een 
aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels nodig. Bij toepassing van de juiste 
geluidwerende materialen en maatregelen (conform een nader onderzoek) is vervolgens te allen tijde sprake van 
een goed akoestisch woon- en leefklimaat. Tevens blijkt uit de rekenresultaten dat de woningen beschikken over 
een geluidluwe gevel danwel buitenruimte.”  
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Spoorweglawaai 
Dit aspect is niet relevant.  
 
Vliegtuiglawaai 
Dit aspect is niet relevant.  
 
Industrielawaai 
Dit aspect is niet aan de orde 
 
Het aspect “Geluid” is na het nemen van een besluit hogere waarde geen belemmering voor de 
beoogde ontwikkeling.  
 

5.9  Luchtkwaliteit 
Op 15 november 2007 is de Wet Luchtkwaliteit in werking getreden. De luchtkwaliteitseisen zijn 
opgenomen in titel 5.2 van de Wet milieubeheer (Wm). In artikel 5.16 Wm staat een limitatieve 
opsomming van de bevoegdheden waarbij luchtkwaliteitseisen een directe rol spelen. Het gaat om 
ruimtelijke besluiten en milieuvergunningen die direct gevolgen voor de luchtkwaliteit hebben en 
daardoor kunnen bijdragen aan overschrijding van een grenswaarde. 
Als aan minimaal één van de volgende voorwaarden wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen in 
beginsel geen belemmering voor de plannen: 

• Er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; 
• Een project leidt - al dan niet per saldo - niet bij tot een verslechtering van de luchtkwaliteit; 
• Een project draagt "niet in betekenende mate" (NIBM) bij aan de luchtverontreiniging; 
• Een project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit). 

 
Toetsing initiatief aan ‘niet in betekende mate’ begrip 
Projecten die 'niet in betekenende mate' leiden tot een verslechtering van de luchtkwaliteit hoeven 
volgens de Wet luchtkwaliteit niet afzonderlijk te worden getoetst op de grenswaarde, tenzij een 
dreigende overschrijding van één of meerdere grenswaarden te verwachten is. De grens van 'niet in 
betekenende mate' ligt volgens de gelijknamige AMvB bij 3% van de grenswaarde van een stof. 
Hiervan is volgens de ministeriële regeling van 'niet in betekenende mate' sprake bij de realisatie van 
minder dan 1500 woningen op één ontsluitingsweg of minder dan 3000 woningen op twee 
ontsluitingswegen.  
Dit bestemmingsplan betreft een het planologisch toevoegen van twee woningen. Dit is een 
ontwikkeling die kleiner is dan 1500 woningen met één ontsluitingsweg. De ontwikkeling zal dan ook 
'niet in betekenende mate' bijdragen aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. Nader onderzoek is 
daarom niet noodzakelijk. 
Toetsing initiatief aan “goede ruimtelijke ordening” 
Naast de toetsing of het bouwplan een bijdrage levert aan de luchtkwaliteit dient beoordeeld te worden 
of het initiatief voorziet in een goede ruimtelijke ordening. Dit is onderzocht door middel van de 
NSL-monitoringstool (https://www.nsl-monitoring.nl). De meetpunten aan de Provincialeweg zijn het 
dichtst op de projectlocatie gelegen. Hier wordt ruimschoots voldaan aan de grenswaarden 
(stikstofdioxode: 60 μg/m3 en fijn stof: 40 μg/m3). Voor stikstofdioxide en PM10 is de 
achtergrondwaarde gelegen tussen 0 en 35 μg/m3 en voor zeer fijn stof (PM2,5) is de waarde gelegen 
lager 20 μg/m3. Ook het aantal overschrijdingsdagen is lager dan 35 per jaar en voldoet daarmee aan 
de normen. Omdat ter plaatse van de meetpunten van het NSL geen sprake is van overschrijdingen, 
kan worden verondersteld dat wordt voldaan aan de normen en dat er sprake is van een goede 
ruimtelijke ordening. 
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Uitsnede NSL-viewer met in rood de projectlocatie; bron: nsl-monitoring.nl 
 
Het aspect “Luchtkwaliteit” is geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling 

5.10  Bodemkwaliteit 
Ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening dient inzicht te bestaan in de bodemkwaliteit 
teneinde de geschiktheid van de bodemkwaliteit voor een beoogde (nieuwe) bestemming te kunnen 
aantonen. Bij een bestemmingswijziging is het van belang dat de bodemkwaliteit geschikt is voor de 
beoogde bestemming en de daarin toegestane gebruiksvormen. 
 
Voor inzicht in de actuele bodemkwaliteit op het perceel is onderzoek gedaan. Het onderzoek is in zijn 
geheel aan deze toelichting toegevoegd. De conclusie luidt als volgt; 
 
“Algemeen 
De bodem op de locatie bestaat tot de verkende diepte van 3,2 m-mv overwegend uit matig fijn, matig 
tot sterk siltig zand. Met name de bovengrond is humushoudend. In de ondergrond wordt een sterk 
zandige leemlaag aangetroffen. In de uitkomende grond zijn zintuiglijk geen bijmengingen 
waargenomen. Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is geen aanvullende informatie naar 
voren gekomen welke tot een aanpassing van de boorstrategie heeft geleid. 
 
Grond 
In de bovengrond zijn analytisch licht verhoogde gehalten met cadmium, lood en zink aangetoond. 
Deze concentraties overschrijden de achtergrondwaarden, doch overschrijden de interventiewaarden 
niet. In de ondergrond zijn analytisch geen van de onderzochte parameters in verhoogde mate 
aangetoond. Allen liggen onder de achtergrondwaarden. 
 
Grondwater 
In het grondwater zijn analytisch geen verhoogde gehalten aangetoond. 
 
Asbest in grond 
In het kader van dit onderzoek is geen specifiek onderzoek (conform NEN5707) verricht naar het 
voorkomen van asbest in de grond en op het maaiveld. Wel heeft een indicatieve inspectie van het 
terrein plaatsgevonden. In de vrijkomende grond en op het maaiveld zijn geen asbestverdachte 
(plaat)materialen aangetroffen. Het voorliggende onderzoek doet echter geen bindende uitspraak over 
de aan- of afwezigheid van asbest in de bodem binnen de onderzoekslocatie. 
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Aanbeveling 
Middels onderhavig bodemonderzoek is de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het 
grondwater vastgelegd. In het kader van de Wet bodembescherming zijn geen aanvullende 
procedures noodzakelijk. Op basis van de bevindingen uit onderhavig bodemonderzoek zijn er, onzes 
inziens, vanuit milieuhygiënisch oogpunt derhalve geen belemmeringen c.q. beperkingen voor de 
geplande nieuwbouw op deze locatie. Wanneer men (graaf)werkzaamheden en/of wijzigingen uit gaat 
voeren, dient men rekening te houden met de volgende zaken: 

• Wanneer men grond van de locatie wil afvoeren dient men rekening te houden met 
afzetkosten. Een acceptant van de grond kan een aanvullend onderzoek eisen (lees 
partijkeuring). Op basis van dit onderzoek is de bovengrond indicatief als zijnde klasse 
industrie en de ondergrond indicatief als zijnde klasse AW2000 bestempeld; 

• Het verlenen van een omgevingsvergunning is ter competentie aan het bevoegd gezag.” 
 
Het aspect “Bodemkwaliteit” is geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. 

5.11  Externe Veiligheid 
De externe veiligheidsregelgeving is gericht op het beperken en beheersen van risico's en effecten van 
calamiteiten alsmede het bevorderen van de veiligheid van personen in de omgeving van activiteiten 
(bedrijven en transport) met gevaarlijke stoffen. Dat gebeurt door te voorkomen dat te dicht bij 
gevoelige bestemmingen activiteiten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden, door de zelfredzaamheid te 
bevorderen en door de calamiteitenbestrijding te optimaliseren. 
 
De wet- en regelgeving ten aanzien van externe veiligheid is vastgelegd in het Besluit externe 
veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb), de Structuurvisie 
buisleidingen, het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en het Basisnet.  
Om voldoende ruimte aan te houden tussen risicobronnen en de personen of objecten die risico lopen 
(kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten) moeten vaak afstanden in acht worden genomen. Ook 
ontwikkelingsmogelijkheden die ingrijpen in de personendichtheid rondom een risicobron kunnen om 
onderzoek vragen. Bij externe veiligheid wordt onderscheid gemaakt in het plaatsgebonden risico (PR) 
en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans dat een persoon, die (onafgebroken en onbeschermd) op 
een bepaalde plaats aanwezig is, overlijdt als gevolg van een calamiteit op het terrein van een 
inrichting of bij een transportmodaliteit. Het groepsrisico (GR) bestaat uit de cumulatieve kans per jaar 
dat een groep van een bepaalde omvang overlijdt als gevolg van een calamiteit op het terrein van een 
inrichting of bij een transportmodaliteit.  
 
De wetgeving rond externe veiligheid richt zich op het beschermen van kwetsbare en beperkt 
kwetsbare objecten. Kwetsbaar zijn onder meer woningen, onderwijs- en gezondheidsinstellingen en 
kinderopvang- en dagverblijven. Beperkt kwetsbaar zijn onder meer kantoren, winkels, horeca en 
parkeerterreinen. 
 
Ten behoeve van de beoogde ontwikkeling is er op basis van de Risicokaart geïnventariseerd in 
hoeverre er sprake is van veiligheidsgevaren vanuit de omgeving. 
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Uitsnede uit de Risicokaart met in rood aangeduid de projectlocatie; bron: risicokaart.nl  
 
Op basis van de risicokaart zijn de volgende risicobronnen relevant: 

• Een DPO (defensie)pijpleiding; 
 
BEVI 
Er zijn in de directe nabijheid van het plangebied geen bedrijven aanwezig die volgens het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen (Bevi) een veiligheidscontour hebben die over het plangebied reikt. 
 
Een DPO (defensie)pijpleiding 
Aan de oostzijde van de projectlocatie ligt een brandstofleiding. Voor deze leiding geldt een 
plaatsgebonden risicocontour van 27 meter, die in acht moet worden genomen in het geval nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen. De nieuwe woningen liggen op een afstand van 115 meter van deze leiding, 
en vallen daarmee buiten de plaatsgebonden risicocontour.  
 
Door de toevoeging van twee woningen op een afstand van 115 meter van de leiding zal de 
personendichtheid in het gebied nauwelijks toenemen waardoor het effect op het groepsrisico 
verwaarloosbaar klein is. Voor wat betreft het groepsrisico moet worden gesteld dat het hier gaat om 
twee woningen waar geen kwetsbare groepen komen te wonen. De zelfredzaamheid van de bewoners 
wordt voldoende geacht, om de bouw van deze woningen op 115 meter afstand van de leiding te 
legitimeren. De woningen zijn direct ontsloten op de Provincialeweg. Hierdoor is er een goede 
vluchtmogelijkheid is westelijke richting in het geval van een calamiteit.   
 
Toetsing aardgastranstportleidingen 
De Gasunie is in het kader van het vooroverleg om advies gevraagd. De Gasunie heeft aangegeven 
dat het plangebied buiten de 1% letaliteitsgrens van hun dichtst bij gelegen leiding valt en dus geen 
invloed heeft op de planontwikkeling.  
 
Transportroutes 
Er zijn in de directe nabijheid van het plangebied geen transportroutes aanwezig die volgens het 
Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en het Basisnet een veiligheidscontour hebben die 
over het plangebied reikt. 
Het aspect “Externe veiligheid” is daarom geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  
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5.12  Technische infrastructuur 
Planologische relevante leidingen zijn leidingen die bescherming in het bestemmingsplan behoeven. 
Dit zijn bijvoorbeeld rioolwaterpersleidingen met een grote diameter en waterleidingen met een 
regionale functie. Op deze leidingen zijn geen veiligheidsafstanden van toepassing, maar wordt wel 
rekening gehouden met een zakelijk rechtstrook van de leidingen. Door binnen deze strook een 
bouwverbod op te nemen, wordt beschadiging van de leiding voorkomen. In de nabijheid van het 
plangebied is op circa 115 meter afstand een DPO (defensie)leiding gelegen. In het bestemmingsplan 
is een beschermingszone opgenomen. Deze zone is niet op de projectlocatie gelegen.  

5.13  Duurzaamheid 
De beoogde ontwikkeling maakt het mogelijk dat een nog onbenutte ruimte in bestaand stedelijk 
gebied binnen een bebouwde structuur wordt benut voor woningbouw. Hierdoor wordt voorkomen dat 
voor de beoogde woningen uitbreiding van het stedelijk gebied nodig is. Het bouwplan voorziet 
daarmee in duurzaam ruimtegebruik.  
 

5.14 Geitenhouderijen 
Verspreid over het grondgebied van de gemeente Bergeijk zijn drie geitenhouderijen aanwezig. Uit het 
onderzoek Veehouderij en gezondheid omwonenden (VGO-onderzoek) van het RIVM is naar voren 
gekomen dat tot 2 km rond geitenhouderijen een verhoogde kans op longontsteking bestaat. Naar 
aanleiding daarvan hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant besloten tot een moratorium op de 
geitenhouderij, om uitbreiden van dierenverblijven en omschakelen naar geitenhouderij tegen te gaan. 
In verband hiermee heeft de gemeente zich afgevraagd of woningbouwontwikkelingen binnen de 2 km 
nog verantwoord zijn. Met andere woorden is de vraag of er sprake van een goede ruimtelijke ordening 
bij het voornemen tot woningbouw binnen afstand van 2 km van een geitenhouderij. Het plangebied is 
gelegen binnen de straal van 2 kilometer van een geitenhouderij. De gemeente Bergeijk heeft een 
zorgvuldige afweging gemaakt. Onderstaande afbeelding geeft de ligging van het plangebied (rood) 
aan ten opzichte van de voor het project relevante geitenhouderij (blauw). De locatie is gelegen binnen 
de 1.500 meter straal.  
 

 
Ligging projectlocatie ten opzichte van geitenhouderijen.  
 
De afweging is opgenomen in een memo (Omgekeerde werking geitenmoratorium, Omgevingsdienst 
Zuidoost-Brabant, dd 4 juni 2018). Dit memo is in zijn geheel als bijlage aan de toelichting toegevoegd. 
De afweging uit het memo die relevant is voor de beoogde ontwikkeling luidt als volgt: 
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“Gebruikmakend van de voorgaande overwegingen (red. uit het memo) kan de gemeente de afweging 
maken om woningbouwontwikkeling doorgang te laten vinden en uit voorzorg daarbij de volgende 
richtlijnen hanteren: 

• Waar mogelijk medewerking verlenen aan ontwikkeling van enkele woningen, of een kleine 
woonwijk. De gemeente zal hiervoor meewerken aan: 

o het voorkomen van een toename van het aantal geiten op de bestaande locaties; 
o bedrijfsgerichte maatregelen om de uitstoot van de stoffen te verminderen c.q. tot een 

minimum te beperken die de verhoogde kans op longontsteking veroorzaken, zodra uit het 
vervolgonderzoek VGO welke stof(fen) dit zijn. Dit past binnen de strekking van de 
“niet-in-betekenende-mate (nibm)” dat een kleine verhoging van de blootstelling 
accepteert met een perspectief dat deze op termijn wordt gecompenseerd. 
 

• Bij grootschalige projecten overwegen medewerking te verlenen als maatregelen bij de bron 
genomen worden om de risico’s te reduceren, bijvoorbeeld door het houden van minder geiten 
houden of door het nemen bedrijfsgerichte maatregelen nemen zodra bekend is welke stof(fen) de 
oorzaak zijn van de verhoogde kans op longontsteking. In dit verband kan bij grootschalige 
projecten met de fasering van worden gestuurd worden op realisatie van de woningbouw na 2020. 
De periode tussen woningbouw en implementatie van bedrijfsgerichte maatregelen zijn dan kort zo 
mogelijk. NB. Dit gaat er vanuit in het vervolgonderzoek van VGO de oorzaak wordt gevonden en 
bedrijfsgerichte maatregelen mogelijk zijn. 
 
Bij zowel klein- als grootschalige ontwikkelingen rekening houden met de afstand van de 
woningbouwlocatie tot de geitenhouderij: 

o Geen woningen dichterbij de geitenhouderij bouwen dan de al bestaande woningen 
(alleen inbreiding toestaan). De huidige gezondheidsrisico’s voor bestaande woningen 
worden vooralsnog aanvaard.  Door niet dichterbij te bouwen wordt voorkomen dat 
eventuele toekomstige maatregelen om de gezondheidseffecten van geitenhouderijen te 
verminderen minder effectief worden of dat een grotere inspanning moet worden gedaan 
om te voldoen aan toekomstige eisen voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 

o De omvang van de woningbouw relateren aan de afstand tot de geitenhouderij. 
 

• Bij ontwikkelingen uit voorzorg rekening houden met de doelgroep, waarbij niet meegewerkt wordt 
aan ontwikkelingen gericht op voorzieningen waar grote groepen meer kwetsbare mensen gebruik 
van maken, zoals bijvoorbeeld een verzorgingstehuis, een school of kinderopvang. 

 
In het geval van een onherroepelijk bestemmingsplan is te overwegen om de betrokken mensen 
(toekomstige bewoners en ontwikkelaar) per brief te informeren over de gezondheidsrisico’s (zoals de 
gemeente Oss dit onlangs heeft gedaan). Dit doet zich voor in het geval dat een omgevingsvergunning 
voor bijvoorbeeld de bouw van woningen is afgegeven maar de bouw is nog niet gerealiseerd èn in het 
geval dat de omgevingsvergunning (nog) niet is verleend. In dit laatste geval kan de gemeente immers 
niet anders dan de omgevingsvergunning voor de bouw van de bestemde woningen afgegeven.” 
 
Met de beoogde ontwikkeling is sprake van de bouw van enkele woningen. Deze woningen liggen 
bovendien niet dichter op de betreffende geitenhouderij dan dat reeds bestaande woningen dat doen. 
Met de beoogde ontwikkeling is er geen sprake van een ontwikkeling die gericht is op voorzieningen 
waar grote groepen, kwetsbare mensen gebruik van zullen maken. Rekening houdend met de 
zorgvuldige afweging die door de gemeente is gemaakt betekent dat er geen sprake is van een 
onaanvaardbaar woon-, en leefklimaat.   
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Hoofdstuk 6  Juridische planbeschrijving 
6.1  Verantwoording planvorm 
Het bestemmingsplan is een juridisch plan, dat bindend is voor de burgers en voor de overheid. Wat 
betreft systematiek van de integrale herziening is aangesloten bij de Standaard Vergelijkbare 
Bestemmingsplannen 2012 (SVBP). 
Er is sprake van een specifiek bestemmingsplan voor meerdere aaneengesloten kadastrale percelen: 
een postzegelplan. Het perceel ligt in het recente bestemmingsplan Westerhoven en De 
Kempervennen 2012 en Westerhoven en De Kempervennen 2012, herziening 2014. Dit postzegelplan 
sluit qua systematiek en bestemming zo veel mogelijk aan op dit bestemmingsplan.  
 

6.2 Systematiek bestemmingen 
De systematiek van de regels kan worden samengevat aan de hand van de hoofdstukindeling. De 
regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken. 
1. Hoofdstuk 1 'Inleidende Regels' gaat in op de begripsomschrijvingen en de wijze van meten. 
2. In hoofdstuk 2 van de regels - 'Bestemmingsregels’- wordt een regeling gegeven voor de 

bestaande functies in het plangebied die positief zijn bestemd. Bepaald is welke vormen van 
gebruik en bouwwerken rechtstreeks (dus zonder voorafgaande wijziging of afwijking) zijn 
toegestaan. Indien een bepaalde vorm van bebouwing past binnen de doeleinden van de 
bestemming en voldaan is aan de bouwregels, dan kan hiervoor in de regel zonder meer een 
omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen worden verleend. 

3. In hoofdstuk 3 zijn de algemene regels weergegeven (anti-dubbeltelbepaling, algemene 
bouwregels etc.). 

4. In hoofdstuk 4 zijn de overgangs- en slotbepalingen opgenomen. 
 

6.3 Artikelsgewijze toelichting 
Hoofdstuk 1 Inleidende regels 
Begrippen 
In dit artikel is omschreven wat in onderhavig plan onder een aantal van de in de regels gebruikte 
begrippen wordt verstaan. 
 
Wijze van meten 
In dit artikel is vastgelegd hoe bij de toepassing van de bouwregels van onderhavig plan moet worden 
gemeten. 
 
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 
Het bestemmingsplan kent de enkelbestemmingen Tuin en Wonen. Daarnaast geldt de 
dubbelbestemming Waarde – Archeologie 4.2. Hierna volgt een korte toelichting op deze 
bestemmingen.  
 
Tuin 
De voortuinen bij woningen in de bestemming ‘Wonen’ zijn opgenomen binnen de bestemming ‘Tuin’. 
Deze gronden mogen worden gebruikt als tuin bij de woningen. Het betreft in dit plan slechts kleine 
oppervlakten aan de voorzijde van het perceel.  
Wonen 
De tot ‘Wonen’ bestemde gronden zijn bedoeld voor wonen in de vorm van twee-aaneen gebouwde 
woningen.. Op de verbeelding is een bouwvlak aangegeven, waarbinnen de hoofdgebouwen worden 
gerealiseerd. Tevens is de maximale goothoogte aangegeven.  
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In de regels zijn nadere bouwregels gegeven voor de bouw van bijbehorende bijgebouwen en 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Onder stringente voorwaarden zijn aan huis verbonden 
beroepen als ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie rechtstreeks toegestaan.  
Waarde – Archeologie 4.2 
Deze dubbelbestemming dient ter bescherming van de (potentiele) archeologische waarden in de 
grond. Hiertoe zijn diverse bouwregels en regels voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden 
opgenomen.  
 
Hoofdstuk 3: Algemene regels 
Anti-dubbeltelregel 
Deze bepaling wordt opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een bestemmingsplan 
bepaalde gebouwen en bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel mogen 
beslaan, het opengebleven terrein niet nog eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw of 
bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld. 
 
Algemene bouwregels 
In de algemene bouwregels is een bepaling opgenomen ten aanzien van ondergeschikte bouwdelen. 
 
Algemene gebruiksregels 
In dit artikel zijn bepaalde specifieke gebruiksregels opgenomen voor het gebruik van de gronden en 
bouwwerken binnen het gehele plangebied.  
 
Algemene afwijkingsregels 
In deze bepaling wordt aan het bevoegd gezag de bevoegdheid gegeven om afwijking te verlenen van 
bepaalde, in het bestemmingsplan geregelde, onderwerpen.  
 
Hoofdstuk 4: Overgangs- en slotregels 
Overgangsrecht 
In deze bepaling wordt vorm en inhoud gegeven aan het overgangsrecht. Deze regeling is op grond 
van de Wro verplicht. 
 
Slotregel 
Als laatste wordt de slotbepaling opgenomen. Deze bepaling bevat zowel de titel van het plan als de 
vaststellingsbepaling. 
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Hoofdstuk 7  Economische uitvoerbaarheid  
 
De beoogde ontwikkeling betreft een particulier initiatief. De grond en het pand is in eigendom van een 
particulier waardoor er geen kosten zijn voor de gemeente als gevolg van de wijziging van de 
bestemming. De kosten die gemaakt worden bij de uitvoering van de ontwikkeling zijn voor rekening 
van de initiatiefnemer. De initiatiefnemer draagt ook de procedurele kosten. Eventuele kosten voor de 
gemeente zijn hiermee afgedekt en de ontwikkeling wordt daardoor financieel uitvoerbaar geacht.  
 
Als met een bestemmingsplan een bouwplan, zoals gedefinieerd in artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke 
ordening, mogelijk wordt gemaakt, dient conform artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening een 
exploitatieplan te worden opgesteld. Deze eis geldt niet indien het kostenverhaal anderszins is 
verzekerd. In deze procedure is de exploitatie gewaarborgd door een privaatrechtelijke -met de 
initiatiefnemer te sluiten- overeenkomst over de verdeling van de kosten bij de grondexploitatie. 
Voorgaand aan het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan zal daarom worden besloten 
dat het niet noodzakelijk is om een exploitatieplan vast te stellen. 
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Hoofdstuk 8  Procedure  
 

8.1  Vooroverleg 
Op grond van artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is het bestemmingsplan “2 
seniorenwoningen Provinciale weg tussen 2b en 4, Westerhoven” tussen 9 mei 2019 en 19 juni 2019 
aan de Provincie Noord-Brabant en Waterschap de Dommel voorgelegd. Op deze wijze zijn de 
Provincie en het Waterschap in de gelegenheid gesteld een reactie op het plan te geven. De reacties 
hebben niet tot aanpassing van het bestemmingsplan geleid.  

8.2  Vervolg van de procedure 
Op de voorbereiding van een bestemmingsplan is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
van toepassing. Met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening dient de kennisgeving als 
bedoeld in artikel 3:12 van de Awb in de Staatscourant en een huis-aan-huis blad te worden geplaatst 
en via elektronische weg te geschieden. Tevens dient de kennisgeving te worden toegezonden aan de 
wettelijke overlegpartners. 
Het ontwerpbestemmingsplan is gedurende zes weken ter inzage gelegd. In deze termijn is een ieder 
in de gelegenheid gesteld schriftelijk een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan in te dienen. Er 
zijn geen zienswijzen tegen het plan ingediend.  
 
Vervolgens kan het bestemmingsplan worden vastgesteld. Tegen het besluit tot vaststelling staat 
direct beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Direct na de 
beroepstermijn treedt het plan in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. In dat laatste 
geval wordt de werking van het vaststellingsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. 
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Separate bijlagen 
• AERIUS-berekening stikstof 
• Rapportage Water 
• Geluidsonderzoek 
• Bodemonderzoek 

 
 
 
 

 
 


