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1. INLEIDING 
 

1.1 Aanleiding 
Aan Crijns Rentmeesters bv is opdracht verleend tot het opstellen van deze ruimtelijke onderbouwing 

‘Hof 74 Bergeijk’. De initiatiefnemer is eigenaar van de planlocatie aan Hof 74 te Bergeijk. De 

planlocatie is bestemd als ‘Centrum’. In de huidige situatie is ter plaatse een restaurant aanwezig. Het 

doel van deze ruimtelijke procedure is het uitbreiden van de huidige bebouwing met een serre aan de 

voorzijde van het gebouw, waarbij deze serre afhankelijk van de temperatuur, als terras, dan wel als 

wintertuin bij het restaurant betrokken wordt.  

 

Het aantrekkelijker maken van het centrum van de kern Bergeijk staat hoog op de agenda in 

gemeente Bergeijk en het college van Burgemeester en Wethouders is van mening dat de beoogde 

herontwikkeling een positieve impuls zal geven aan het centrum van Bergeijk. Op 5 maart 2015 

hebben burgemeester en wethouders dan ook een omgevingsvergunning voor herontwikkeling van de 

locatie aan Hof 74 en 76, waaronder voor de beoogde uitbouw met de serre verleend met toepassing 

van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 2°van de Wabo juncto artikel 4, eerste en vierde 

lid van de bij het Bor behorende Bijlage II (de zogenaamde kruimelgevallenlijst).  

 

Tegen het verlenen van deze omgevingsvergunning is bezwaar ingediend met betrekking tot verbouw 

van het pand ten behoeve van toevoeging van de serre. In de uitspraak van de voorzieningenrechter 

blijkt dat indien de gemeente Bergeijk medewerking wenst te verlenen aan de bouw van de beoogde 

serre, dit dient te geschieden door het verlenen van een omgevingsvergunning met toepassing van 

artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, van de Wabo. Onderdeel van de aanvraag voor 

deze omgevingsvergunning conform de Wabo, is een goede ruimtelijke onderbouwing. In deze 

ruimtelijke onderbouwing wordt toegelicht dat de beoogde herontwikkeling juridisch-planologisch 

passend is en dat er met de beoogde ontwikkeling sprake is van een goede ruimtelijke ordening. 

 

1.2 Planlocatie 
De planlocatie is gelegen aan het Hof 74, in het centrum van de kern Bergeijk. In navolgende figuur is 

de ligging van de planlocatie in de omgeving weergegeven. 
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Figuur 1: Ligging planlocatie in omgeving  

 

De planlocatie bestaat uit het kadastrale perceel, gemeente Bergeijk, sectie B, nummer 3668 en een 

klein gedeelte van het kadastrale perceel gemeente Bergeijk, sectie D, nummer 4260 wat in bezit is 

van de gemeente Bergeijk. Het gedeelte van het perceel dat betrokken wordt bij het pand aan Hof 74 

wordt door de gemeente Bergeijk verhuurd aan de initiatiefnemer. Navolgende figuur betreft een 

kadastraal overzicht van het perceel Hof 74. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Kadastraal overzicht locatie Hof 74 
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1.3 Geldend bestemmingsplan  
Ter plaatse van de planlocatie aan Hof 74 zijn de bestemmingsplannen ‘Centrum Bergeijk 2012’ en 

‘Centrum Bergeijk 2012, herziening 2014’ van de gemeente Bergeijk de vigerende 

bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan ‘Centrum Bergeijk 2012’ is vastgesteld op 19 april 2012. 

Op 28 oktober 2014 is de ‘herziening 2014’ voor dit bestemmingsplan vastgesteld. De wijzigingen die 

in deze herziening zijn vastgesteld, hebben geen betrekking op uitbreiding van het pand op de 

planlocatie met een serre. Navolgende figuur betreft een uitsnede van het bestemmingsplan ‘Centrum 

Bergeijk 2012’ ter plaatse van de planlocatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Uitsnede bestemmingsplan ‘Centrum Bergeijk 2012’ van de gemeente Bergeijk voor de planlocatie en omgeving 

 

De planlocatie aan Hof 74 is in de huidige situatie bestemd als ‘Centrum’ met dubbelbestemming 

‘Waarde – Archeologie 2’ en een bouwvlak. Tevens is een gedeelte van de planlocatie (het gedeelte 

ter hoogte van de beoogde serre) bestemd als ‘Verkeer – Verblijfsgebied’. Binnen het 

bestemmingsvlak is een bouwvlak voor het bouwen van bedrijfsgebouwen aangeduid. De locatie is 

ingericht als restaurant. Hiervoor is reeds een vergunning verleend.  

 

De beoogde op te richten serre op de planlocatie zal voor een gedeelte buiten het bestemmingsvlak 

‘Centrum’ en het bouwvlak worden opgericht. Derhalve is een omgevingsvergunning voor afwijken van 

het bestemmingsplan aangevraagd. 

 

1.4 Doel 
De omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan kan worden verleend indien de 

activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede 

ruimtelijke onderbouwing bevat. Dit rapport betreft deze ruimtelijke onderbouwing. In dit document 

wordt toegelicht dat er geen strijd is met een goede ruimtelijke ordening en dat de ontwikkeling 

passend is op de planlocatie.  
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Met deze Wabo-procedure wordt het mogelijk om op de planlocatie een serre aan het pand toe te 

voegen buiten het bestemmingsvlak ‘Centrum’.   

 

1.5 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 van deze ruimtelijke onderbouwing wordt de bestaande situatie voor de planlocatie 

omschreven. Hoofdstuk 3 geeft een omschrijving van de beoogde situatie weer. In hoofdstuk 4 wordt 

de ontwikkeling getoetst aan het Rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid, dat betrekking heeft op de 

beoogde ontwikkeling. Hoofdstuk 5 geeft het gevoerde onderzoek naar de relevante planologische 

aspecten weer. Hoofdstuk 6 omschrijft tenslotte de economische uitvoerbaarheid van het plan.  
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2. BESTAANDE SITUATIE 
 

2.1 Inleiding 
De planlocatie betreft de locatie Hof 74 te Bergeijk, gelegen binnen het centrum van de kern Bergeijk. 

De huidige locatie kent reeds een centrumbestemming en de locatie is ingericht als restaurant. Aan de 

voorzijde van het pand is een verblijfsgebied ingericht. 

 

2.2 Huidige bebouwing 
Aan Hof 74 is een restaurant gevestigd op de begane grond, en is zowel op de eerste als op de 

tweede verdieping een appartement aanwezig. Ten behoeve van realisatie van deze appartementen 

en verbouw van de locatie naar restaurant is het pand verbouwd. Navolgende figuur geeft een beeld 

van de voorgevel van het pand aan Hof 74 voor de verbouwing van de gevel. Deze tekening is 

opgenomen zodat een beeld van het pand, zonder de beoogde serre is opgenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4:  Huidige voorgevel aan Hof 74 te Bergeijk 

 

2.3 Ruimtelijke structuur van de omgeving 

2.3.1 Bebouwingsstructuur 

De planlocatie is gelegen in het centrum van Bergeijk, aan Hof 74. Aan het Hof is sinds de oorsprong 

van Bergeijk een concentratie van functies gesitueerd. De omgeving van het plangebied is stedelijk en 

de bebouwing heeft ter plaatse een hoge dichtheid. Op navolgende afbeelding is de bebouwing in de 

omgeving van het plangebied weergegeven.  
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Figuur 5: Bebouwingsstructuur plangebied en omgeving 

 

Het Hof vormt een belangrijke winkelstraat waaraan veel horeca en detailhandel in de gemeente 

Bergeijk is gelegen. Het Hof lig aan een bijzonder plein waaraan ook de St Petrus Banden Kerk is 

gevestigd. Het Hof 74 maakt onderdeel uit van een U-vormige rij gebouwen waarin veelal op de 

begane grond detailhandel is gevestigd met daarboven appartementen. Het Hof 74 is in het oostelijke 

gedeelte van deze bebouwing, op de hoek gesitueerd. Op navolgende afbeelding is de u-vormige 

bebouwing, het plein en de situering van de kerk ten opzichte van de planlocatie weergegeven. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6: Luchtfoto planlocatie en omgeving, waarbij de planlocatie met een oranje cirkel is aangeduid (Bron: Bing Maps) 

 

Navolgende figuur betreft een impressie van de van de omgeving van de planlocatie. 
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Figuur 7: Omgeving van de planlocatie (Bron: Google Maps) 
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3. TOEKOMSTIGE SITUATIE 
 

3.1 Inleiding 
De initiatiefnemer is voornemens het restaurant aan Hof 74 uit te breiden met een serre aan de 

voorzijde van het pand.  

 

3.2 Beoogde functie en bebouwing 

3.2.1 Functie van de uitbreiding  

De locatie aan Hof 74 wordt gebruikt als Italiaans restaurant. Aan de voorzijde van het gebouw wordt 

een serre met een omvang van 43 m² toegevoegd. Door het realiseren van een serre aan de voorzijde 

van het pand wordt het vloeroppervlak van het restaurant uitgebreid. In de winter fungeert deze serre 

als wintertuin en in de zomer als terras. De voorzijde van de glazen serre is dan ook in zijn geheel te 

openen, waardoor een open terras ontstaat. Dit geldt ook deels voor het dak. Op deze manier kan de 

locatie op een duurzame manier als horecagelegenheid voortbestaan.  

3.2.2 Bebouwing en beeldkwaliteit 

De voorzijde van de toe te voegen serre volgt de lijn van de voorgevels van naastgelegen 

winkelpanden aan Hof 78-80-82. De serre komt zo nauwelijks voor deze voorgevelrooilijn. Daarnaast 

wordt er ruim 2 meter afstand gehouden tussen de in het openbaar gebied staande lindeboom en de 

voorgevel van de serre. Hierdoor blijft er visueel en fysiek voor bezoekers van de winkels en de 

horeca in het centrum voldoende ruimte voor een goede looproute. De hoogte van de serre beslaat 

één woonlaag (begane grond), waardoor er vanuit alle kanten voldoende overzicht blijft op 

naastgelegen (winkel)panden. Navolgende figuur geeft de toekomstige situatie op de planlocatie weer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8: Situatieschets locatie Hof 74 in de beoogde situatie 

 

Navolgende figuur geeft een beeld van de nieuwe voorgevel van het pand aan Hof 74. 
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Figuur 9: Beeld van de nieuwe voorgevel van het pand, met toevoeging van de serre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10: Beeld van de rechter zijgevel van het pand met de beoogde serre 

3.2.2.1 Welstand 

De afdeling Beheer Ruimte/vergunningen heeft, conform het welstandsbeleid, het bouwplan getoetst 

aan redelijke eisen van welstand. Conform het advies voldoet het bouwplan aan redelijke eisen van 

welstand.  
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3.3 Ontsluiting van het project en parkeren 

3.3.1 Ontsluiting 

De planlocatie is georiënteerd aan en ontsloten op het Hof. Er vinden geen wijzigingen aan de 

ontsluiting van de planlocatie plaats.  

3.3.2 Parkeren 

Op grond van een goede ruimtelijke ordening dient rekening te worden gehouden met de 

parkeerbehoefte van een functie. Uit jurisprudentie blijkt dat er rekening dient te worden gehouden in 

een voorziening voor parkeren ten behoeve uitbreiding van een functie. Bij vestiging van een 

bijeenkomstfunctie zoals een restaurant, is er sprake van een parkeernorm van gemiddeld 15 

parkeerplaatsen per 100 m² bvo. De beoogde ontwikkeling ziet op de toevoeging van een serre/terras 

met een omvang van 43 m². Ten behoeve van deze aanvraag betekent dit: 43 m² uitbreiding x 15/100 

= 7 parkeerplaatsen.  

 

Het uitgangspunt van het gemeentelijke beleid is dat parkeren in beginsel op eigen terrein plaatsvindt. 

In deze specifieke situatie is dit niet mogelijk. De locatie biedt hiervoor niet de ruimte. Uit de 

‘Actualisatie centrumvisie Bergeijk’ en het onderzoek ‘Blauwe zone’ blijkt dat er in de omgeving van de 

planlocatie sprake is van een overschot van 40 parkeerplaatsen. Hiermee kan geconcludeerd worden 

dat er voldoende restcapaciteit in de blauwe zone aanwezig is in de omgeving van de planlocatie om 

de parkeervraag voor deze locatie op te vangen. In de directe omgeving is niet altijd parkeercapaciteit 

aanwezig, maar binnen een acceptabele loopafstand van 150 meter zijn voldoende alternatieven om 

te parkeren. Daarnaast kan buiten de blauwe zone langer worden geparkeerd en is ook daar 

capaciteit aanwezig om de parkeervraag op te vangen.  

 

In de omgeving van de planlocatie zijn diverse detailhandelbestemmingen aanwezig. De bijeenkomst 

functie van de beoogde toe te voegen horecafunctie kent hoofdzakelijk andere parkeermomenten dan 

de functie detailhandel. Hiermee is het redelijk te veronderstellen dat de extra parkeerbehoefte ten 

aanzien van de beoogde horecafunctie deels binnen het bestaande parkeeraanbod kan worden 

opgevangen.  

 

Naast het bovenstaande blijft het een verantwoordelijkheid van een initiatiefnemer zorg te dragen voor 

parkeermogelijkheden. Bij de beoogde herontwikkeling is uitgegaan van het opvangen van vier 

parkeerplaatsen binnen het bestaande parkeeraanbod en het door de gemeente Bergeijk in rekening 

brengen van drie parkeerplaatsen. Dit vindt plaats door storting van een bijdrage aan de reserve 

Ruimtelijke Ontwikkeling en Leefbaarheid (ROL). Het stortingsbedrag is opgebouwd uit een bedrag 

voor de aanleg en een bedrag per m² voor de ondergrond. De gemeente Bergeijk besteedt het geld 

aan verbetering van de parkeersituatie. Op deze wijze wordt een ruime uitleg gegeven aan de 

vijstellingsmogelijkheid ex artikel 2.5.30 lid 4 Bouwverordening inzake parkeren op eigen terrein.  
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4. BELEIDSKADER 
 

4.1 Rijksbeleid 

4.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

Op 13 maart 2012 is door de minister van Infrastructuur en Milieu het vaststellingsbesluit zoals 

bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

ondertekend. Daarmee is het nieuwe ruimtelijke en mobiliteitsbeleid zoals uiteengezet in de SVIR van 

kracht geworden. Deze structuurvisie geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op 

rijksniveau. De SVIR vervangt de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, 

de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving. Het hoofdthema van de SVIR is: 

“Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig”. De structuurvisie geeft een visie voor 

Nederland tot het jaar 2040. Er zijn in de structuurvisie drie hoofddoelen opgenomen voor de 

middellange termijn (2028). Deze doelen zijn: 
- Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk 

economische structuur van Nederland; 
- Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat; 
- Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden behouden zijn.  

 

Op het gebied van leefbaarheid en veiligheid is de ambitie dat Nederland in 2040 zijn inwoners een 

veilige en gezonde leefomgeving biedt, met een goede milieukwaliteit, zowel in stedelijk als in landelijk 

gebied. Met de beoogde ontwikkeling is sprake van herontwikkeling van een bestaande bedrijfslocatie. 

Deze ontwikkeling draagt op microniveau bij aan het vergroten van de concurrentiekracht van 

Nederland door het versterken van de economische structuur van Nederland.  

4.1.2 Ladder duurzame verstedelijking 

Sinds 1 oktober 2012 is het op grond van artikel 3.1.6, tweede lid, Bro, verplicht om in het geval dat 

een bestemmingsplan een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, in de toelichting de 

zogenoemde ladder voor duurzame verstedelijking op te nemen. 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. De ladder kent drie treden die achter elkaar worden doorlopen: 

 

1. Trede 1 bepaalt de regionale ruimtevraag (kwantitatief én kwalitatief) voor stedelijke 

ontwikkelingen. Dit betreft wonen, werken, detailhandel en overige stedelijke voorzieningen. Met 

de regionale ruimtevraag in beeld kan worden beoordeeld of een voorgenomen stedelijke 

ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte. 

2. Trede 2 motiveert of de beoogde ontwikkeling plaats kan vinden binnen het stedelijk gebied. Dit 

kan door een andere bestemming van een gebied, door herstructurering van bestaande terreinen 

of door transformatie van bestaande gebouwen of gebieden.  

3. In trede 3 gaat het om stedelijke uitleg en wel op een zodanige locatie dat het uitleggebied (in 

potentie) multimodaal ontsloten is of kan worden. Wanneer blijkt dat de stedelijke ontwikkeling 

niet binnen het bestaand stedelijk gebied kan plaatsvinden, wordt beschreven in hoeverre wordt 

voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, 
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passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld (m.a.w. zorgen voor optimale inpassing 

en bereikbaarheid). 

 

De beoogde ontwikkeling op de planlocatie ziet op het toevoegen van een serre aan de voorzijde van 

het gebouw. De ladder voor duurzame verstedelijking dient te worden toegepast bij een nieuwe 

stedelijke ontwikkeling. De uitleg van het begrip nieuwe stedelijke ontwikkeling sterk afhankelijk is van 

de feiten en omstandigheden van het geval. Uit uitspraken van de Afdeling volgt dat voor de uitleg van 

het begrip met name relevant is of een ontwikkeling voor het eerst planologisch wordt mogelijk 

gemaakt dan wel sprake is van een continuering van de bestaande planologische situatie. 

 

In veel gevallen wordt geoordeeld dat sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling (zie AbRvS 25 

juni 2014, nr. 201310004/1/A1 en AbRvS 18 juni 2014, nr. 201309201/1/A1). Dat geldt des te meer 

indien wordt voorzien in aanvullende of geheel nieuwe bebouwing om de ontwikkeling mogelijk te 

maken (AbRvS 5 maart 2014, BR 2014/65). Een uitzondering wordt gemaakt voor kleinschalige 

ontwikkelingen. In dat geval kan worden geoordeeld dat geen sprake is van een nieuwe stedelijke 

ontwikkeling. De uitzondering van kleinschaligheid kan overigens ook worden toegepast indien wordt 

voorzien in kleinschalige bebouwing. Zo oordeelde de Afdeling dat het plan dat onder meer voorzag in 

een bedrijfsgebouw met een maximale oppervlakte van 400 m² op een plandeel met de bestemming 

“bedrijf” met een oppervlakte van circa 2.360 m2 geen nieuwe stedelijk ontwikkeling mogelijk maakte 

(zie AbRvS 23 april 2014, nr. 201306183/1/R3). De beoogde ontwikkeling ziet op de toevoeging van 

een serre aan een bestaand bedrijfsgebouw. Wegens de kleinschaligheid van de functie uitbreiding 

kan gesteld worden dat het plan niet valt onder het begrip nieuwe stedelijke ontwikkeling. Toepassing 

van de ladder is hiermee niet aan de orde.  

 

4.2 Provinciaal beleid 

4.2.1 Structuurvisie Ruimtelijke Ordening  

Op 1 oktober 2010 heeft Provinciale Staten van Noord-Brabant de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening 

(SVRO) vastgesteld. In de SVRO zijn de hoofdlijnen van het provinciale beleid voor de periode tot 

2025 aangegeven. Rode draad in de SVRO is de ontwikkelingsgerichte benadering. Dit komt enerzijds 

tot uiting doordat de provincie haar doelen wil bereiken door zelf actief aan de slag te gaan met 

provinciale gebiedsontwikkeling. Anderzijds biedt de provincie ruimte voor ontwikkelingen als deze 

bijdragen aan een versterking van Brabant en van de ruimtelijke kwaliteit. 

 

Provinciale Staten (PS) hebben op 7 februari 2014 de partiële herziening 2014 van de Structuurvisie 

RO 2010 vastgesteld. Sinds de vaststelling in 2010 hebben PS diverse besluiten genomen die een 

verandering brengen in de provinciale rol en sturing van provinciaal beleid. Deze besluiten zijn 

vertaald in de ‘Structuurvisie RO 2010 – partiële herziening 2014’. Provinciale Staten hebben niet een 

geheel nieuwe visie opgesteld, omdat de bestaande structuurvisie recentelijk is vastgesteld en de visie 

en sturingsfilosofie voor het overgrote deel nog actueel zijn. Onder anderen de ‘Transitie van stad en 

platteland, een nieuwe koers’, het intrekken van de reconstructie- en gebiedsplannen en de ‘transitie 

naar een zorgvuldige veehouderij 2020’ zijn verwerkt in de partiële herziening. 

 

De Structuurvisie kent een aantal belangrijke beleidsaanpassingen ten opzichte van de Interim 

Structuurvisie. Zo wordt het principe van zuinig ruimtegebruik, zoals neergelegd in de Interim 
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Structuurvisie, in de SVRO vervangen door zorgvuldig ruimtegebruik. Het doel is om zorgvuldig om te 

gaan met de beschikbare ruimte, ofwel het optimaal benutten van bestaande bebouwing voor nieuwe 

functies. Als desondanks toch nieuw ruimtebeslag nodig is dan moeten ruimtelijke ontwikkelingen de 

natuurlijke basis van het landschap respecteren en nieuwe kwaliteiten toevoegen, gebaseerd op de 

ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap. Met de beoogde herontwikkeling is slechts een zeer 

klein nieuw ruimtebeslag binnen bestaand stedelijk gebied nodig. Er wordt gebruik gemaakt van reeds 

bestaande bebouwing die met 43 m² wordt uitgebreid.  

4.2.2 Verordening Ruimte 2014 (per 15-7-2015) 

Provinciale Staten hebben de Verordening ruimte Noord-Brabant 2014, hierna de Verordening ruimte 

genoemd, vastgesteld op 7 februari 2014. Deze Verordening is op 19 maart 2014 in werking getreden. 

Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben in hun vergadering van 10 juli 2015 de Verordening 

ruimte 2014 opnieuw vastgesteld. In deze verordening zijn alle vastgestelde wijzigingen na vaststelling 

op 7 februari 2014 van regels en kaarten verwerkt, inclusief de wijzigingen vanwege het in procedure 

gebracht ontwerp ‘Wijziging Verordening ruimte 2014, veegronde regels 2’. De wijzigingen zijn 

beleidsarm en zijn hoofdzakelijk technisch van aard. Op 15 juli 2015 is de Verordening ruimte 2014 

(per 15-7-2015) in werking getreden. 

 

De Verordening ruimte is een planologische verordening waarin eisen gesteld worden aan de door de 

gemeente op stellen bestemmingsplannen en beheersverordeningen en vormt een direct 

toetsingskader voor bouwaanvragen. De Verordening ruimte bevat de volgende onderwerpen;  

- bevordering van de ruimtelijke kwaliteit; 

- stedelijke ontwikkeling; 

- cultuurhistorie; 

- agrarische ontwikkeling en windturbines; 

- water; 

- natuur en landschap; 

- ontwikkeling intensieve veehouderij.  

 

Het plangebied is aangeduid als gelegen binnen de Structuur ‘Bestaand stedelijk gebied, kern in 

landelijk gebied’. Navolgende figuur geeft een uitsnede van de themakaart ‘stedelijke ontwikkeling’ 

waarop de planlocatie is aangeduid. 
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Figuur 11: Uitsnede themakaart ‘stedelijke ontwikkeling’ voor de planlocatie 

 

Het provinciale beleid is gericht op het bundelen van de verstedelijking. De stedelijke 

concentratiegebieden en de daarbij behorende zoekgebieden voor verstedelijking vormen ruimtelijk 

samenhangende, verstedelijkte gebieden. Daarbinnen liggen mogelijkheden voor verdere 

verstedelijking. De planlocatie is aangewezen als gelegen in ‘bestaand stedelijk gebied – kern in 

landelijk gebied’. De beoogde herontwikkeling van de planlocatie is een passende ontwikkeling binnen 

deze aanduiding. 

 

4.3 Gemeentelijk beleid 

4.3.1 Bestemmingsplan Centrum Bergeijk 2012 en ‘Cen trum Bergeijk 2012, 
herziening 2014’ 

Ter plaatse van het plangebied aan Hof 74 en 76 zijn de bestemmingsplannen ‘Centrum Bergeijk 

2012’ en ‘Centrum Bergeijk 2012, herziening 2014’ van de gemeente Bergeijk de vigerende 

bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan ‘Centrum Bergeijk 2012, herziening 2014’ brengt geen 

wijzigingen in de regels voor uitbreiding van de planlocatie met een serre ten opzichte van het 

bestemmingsplan ’Centrum Bergeijk 2012’.  

 

Dit bestemmingsplan is vastgesteld op 19 april 2012. Het plangebied is in het vigerende 

bestemmingsplan bestemd als ‘Centrum’. De voor ‘Centrum’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen; 

b. beroepsmatige en bedrijfsmatige activiteiten; 

c. detailhandel; 

d. dienstverlening; 

e. horecabedrijven in de categorieën 1, 2 en 3; 

f. bestaande kantoren; 

g. tuinen, erven en verhardingen; 

h. voorzieningen voor verkeer en verblijf; 

i. groenvoorzieningen; 

j. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
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Er wordt een serre toegevoegd aan de voorzijde van het pand, op de bestemming ‘Verkeers- en 

verblijfsgebied’ en buiten het bouwvlak. Het bestemmingsplan ‘Centrum Bergeijk 2012’ biedt voor de 

planlocatie aan Hof 74 geen mogelijkheden om de beoogde toevoeging van de serre binnenplans te 

realiseren. Er wordt middels een omgevingsvergunning, waarvan deze ruimtelijke onderbouwing 

onderdeel uitmaakt, afgeweken van het bestemmingsplan.  

4.3.2 Actualisatie Centrumvisie Bergeijk 

De gemeenteraad heeft op 23 april 2015 de Actualisatie Centrumvisie Bergeijk vastgesteld. Dit is een 

actualisatie van de Centrumvisie Bergeijk uit 2003. Het is een visie op het centrum van de kern 

Bergeijk en de visie biedt heldere kaders, gericht op het versterken van de ruimtelijk economisch en 

functionele structuur in Bergeijk. En is daarmee ook een toetsingskader voor toekomstige 

ontwikkelingen en initiatieven 

 

Uit onderzoek dat door Stec Groep is gedaan en is verwoord in de ‘Actualisatie centrumvisie Bergeijk’ 

blijkt onder andere dat de ontwikkeling zoals deze door initiatiefnemer wordt beoogd passend is op de 

betreffende locatie en past binnen de toekomstvisie voor het centrum van de gemeente Bergeijk. In 

deze centrumvisie wordt onder andere aangegeven dat de horeca in het centrum van Bergeijk 

ondervertegenwoordigd is en dat er kansen liggen voor de horecasector omdat Bergeijk veel 

toeristische bezoekers naar het centrum trekt.  

 

In de visie is opgenomen dat het centrale marktplein veel mogelijkheden biedt voor een aantrekkelijk 

plein waar horeca en evenementen gecentreerd kunnen worden om op die manier extra bezoekers en 

toerisme te trekken. De beoogde ontwikkeling zal een positieve impuls leveren aan het centrum. Ook 

wordt de toevoeging van horeca door respondenten van het onderzoek uit ‘Actualisatie centrumvisie 

Bergeijk’ aangegeven als een belangrijke versterking voor het centrum. In de centrumvisie wordt ook 

aangegeven dat de uitstraling van de gevels aan het marktplein matig zijn. De reeds verrichte 

verbouwing van de gevel heeft tot een positieve impuls van het pand aan Hof 74 geleid. De beoogde 

serre zal fungeert in de winter als wintertuin en in de zomer als terras. 

 

In de centrumvisie wordt aangegeven dat er relatief veel leegstand in het centrum van de kern 

Bergeijk wordt geconstateerd. De toevoeging van de serre geeft mogelijkheden het pand aan Hof 74 

voor de toekomst duurzaam in te richten als horecagelegenheid. Door de beoogde serre 

multifunctioneel in te kunnen zetten, zowel als (open) terras als gesloten wintertuin kan de serre 

jaarrond ten behoeve van exploitatie van het restaurant worden ingezet. 

 

De toevoeging van de serre aan de horecagelegenheid aan het plein zal een positieve impuls leveren 

aan de situatie ter plaatse. 
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5. MILIEUHYGIËNE EN PLANOLOGIE  
 

5.1  Bodem- en grondwaterkwaliteit 
Met deze ontwikkeling wordt geen nieuwe bestemming toegevoegd. Er vindt een geringe uitbreiding 

plaats aansluitend aan het huidige bestemmingsvlak ‘Centrum’ ten behoeve van de bouw van een 

serre. Nader grond(water)onderzoek is dan ook niet noodzakelijk. 

 

5.2 Geluidhinder 
De beoogde functie binnen het pand aan Hof 74 is op grond van het vigerende bestemmingsplan 

mogelijk. De beoogde uitbreiding van een serre met een omvang van 43 m² heeft geen consequenties 

in het kader van geluidhinder.  

 

5.3  Externe veiligheid 
Onder externe veiligheid verstaat men het beheersen van risico’s die direct of indirect voortvloeien uit 

de opslag, de productie, het gebruik en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het risico is daarbij 

gedefinieerd als ‘de kans op overlijden’ voor personen en niet de kans op gewonden. De aanwezige 

risico’s zijn zeer afhankelijk van het brontype. Mobiel of stationair, harde normen of richtwaarden. Met 

de ontwikkeling worden geen extra gevoelige functies toegevoegd. Er vindt een kleinschalige 

uitbreiding van een centrumfunctie met een omvang van 43 m² plaats. De beoogde ontwikkeling heeft 

consequenties in het kader van externe veiligheid. 

 

5.4 Luchtkwaliteit 
Met de ontwikkeling worden geen nieuwe gevoelige functies toegevoegd. Er is sprake van 

herschikking van een bestaand pand, binnen de bestemming ‘Centrum’ en een uitbreiding van het 

horecapand met een serre. De beoogde ontwikkeling heeft geen gevolgen voor de luchtkwaliteit  

 

5.5 Milieuzonering 
De (indicatieve) lijst ‘Bedrijven en milieuzonering’ uitgegeven door de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten geeft de richtafstanden weer voor milieubelastende activiteiten. In de lijst Bedrijven en 

milieuzonering worden richtafstanden gegeven voor de aspecten geur, stof, geluid en gevaar. De 

richtafstanden gelden tussen de grens van de bestemming en de uiterste grens van de gevel van een 

woning die volgens het bestemmingsplan of via vergunningvrij bouwen mogelijk is. Deze 

richtlijnafstanden zijn voor een gemengd gebied kleiner dan voor geen rustige woonwijk. Het centrum 

van Bergeijk betreft een gemengd gebied. Voor zowel de huidige als de beoogde functie ter plaatse 

van de serre gelden geen richtlijnafstanden die aangehouden dienen te worden tot belendende 

bestemmingen. Er is ook geen sprake van een richtlijnafstand van een ander bedrijf dat 

belemmeringen voor de beoogde ontwikkeling met zich mee brengt.  
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5.6 Geurhinder 
De planlocatie is gelegen in het centrum van Bergeijk. Er is geen sprake van de aanwezigheid van 

veehouderijen in het centrumgebied. Er is geen sprake van geurhinder.  

 

5.7 Natuur en landschap 
Er is sprake van een verbouw van een pand met daarbij een kleinschalige uitbreiding direct 

aansluitend aan het pand. De planlocatie is gelegen in het hart van Bergeijk. De beoogde ontwikkeling 

heeft geen gevolgen voor natuur en landschap. Het plan heeft eveneens geen gevolgen voor flora en 

fauna. 

 

5.8 Leidingen en infrastructuur 
Onder de ondergrond van de beoogde serre zijn kabels en leidingen gelegen. Dit is de reden dat deze 

ondergrond in eigendom blijft van de gemeente, maar verhuurd wordt aan de initiatiefnemer. Bij de 

bouw van de serre worden maatregelen getroffen ter bescherming van deze kabels en leidingen. 

Deze voorwaarden worden verankerd in de vergunning voor de bouwactiviteit. 

 

5.9 Archeologie en cultuurhistorie   

5.9.1 Archeologie 

In 1992 is het Verdrag van Valletta door de landen van de Europese Unie waaronder Nederland 

ondertekend. Dit verdrag verplicht de Europese overheden tot het beschermen van archeologisch 

erfgoed. Hierbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat archeologische waarden in situ bewaard 

moeten blijven. Dat wil zeggen, dat er naar gestreefd moet worden om de waarden op de locatie te 

behouden. Als dit niet mogelijk blijkt, bijvoorbeeld bij realisatie van bouwplannen, dan moeten de 

waarden worden opgegraven en ex situ worden bewaard. Op 1 september 2007 is de Wet op de 

archeologische monumentenzorg (Wamz) van kracht geworden. In de Wamz zijn de uitgangspunten 

van het Verdrag van Valletta voor Nederland nader uitgewerkt. Eén van de uitgangspunten van de 

Wamz is dat op gemeentelijk niveau op verantwoorde wijze wordt opgegaan met het archeologisch 

erfgoed. De Wamz heeft dan ook een decentraal karakter en heeft gemeenten tot bevoegd gezag 

gemaakt wat betreft de zorg voor het archeologische bodemarchief binnen hun grondgebied.   

 

Om inzicht te krijgen in de aanwezige en te verwachten cultuurhistorische waarden is door de 

Kempengemeenten en A2-gemeenten een gezamenlijk erfgoedplan opgesteld. Het erfgoedplan bevat 

een uitgebreide inventarisatie van de archeologische en cultuurhistorische (verwachtings)waarden 

binnen het grondgebied van de betrokken gemeenten en een aanzet voor een integraal 

cultuurhistorisch beleid. Het erfgoedplan is in september 2011 vastgesteld door de gemeenteraad van 

Bergeijk en is, voor zover relevant, vertaald in het bestemmingsplan voor het centrum van Bergeijk. 

 

De dubbelbestemmingen voor de gebieden met archeologische waarden bevatten een beschermende 

regeling. Ter bescherming van de archeologische waarden kunnen burgemeesters en wethouders, als 

daar op basis van een archeologisch onderzoek aanleiding toe bestaat, voorwaarden verbinden aan 

de omgevingsvergunning voor het bouwen. Dit kan in de vorm van het treffen van technische 

maatregelen, het doen van een opgraving of archeologische begeleiding van werkzaamheden. 
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Daarnaast is een omgevingsvergunningenstelsel voor werken en werkzaamheden opgenomen. Per 

dubbelbestemming gelden ondergrenzen voor wat betreft de oppervlakte en diepte van de verstoring. 

Voor verstoringen met een beperkt oppervlak of een beperkte verstoringsdiepte is archeologisch 

onderzoek niet noodzakelijk. De ondergrenzen variëren, overeenkomstig het erfgoedplan, per 

dubbelbestemming.  

 

In het vigerende bestemmingsplan is het plan aangeduid met de dubbelbestemming: Waarde – 

Archeologie 2. Voor deze dubbelbestemming geldt de volgende voorwaarde:  

 

“6.2. Bouwregels 

a Voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden voorkomende 

bestemmingen dient de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen van bouwwerken 

met een oppervlakte groter dan 100 m² en een diepte van meer dan 0,3 m onder maaiveld, een 

rapport te overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag 

zullen worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld.” 

 

De afwijking ziet op de aanbouw van een serre met een grondoppervlak van 43 m². Er is geen sprake 

van overschrijding van de drempel van 100 m². Er is geen archeologisch onderzoek noodzakelijk.  

5.9.2 Cultuurhistorie 

Binnen de gemeente Bergeijk is sprake van een groot aantal elementen die in meer of mindere mate 

cultuurhistorisch waardevol zijn. In het erfgoedplan van de gemeente Bergeijk is een inventarisatie van 

de aanwezige waarden opgenomen. Hierbij zijn onder meer historische landschapsstructuren 

(waaronder bosgebieden, akkercomplexen en beekdalen), historische infrastructuur (waaronder 

wegen, paden, gegraven waterlopen en gehuchten) en historische bouwkunst (waaronder 

monumenten en beeldbepalende panden) geïnventariseerd. Het pand aan Hof 74 is niet 

cultuurhistorisch waardevol. De ontwikkeling tast ook geen cultuurhistorische waarden in de omgeving 

aan. 

 

5.10  Waterhuishouding 

5.10.1 Inleiding 

Het doel van de watertoets is te waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op 

evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante plannen 

en besluiten. De watertoets is in het leven geroepen omdat met name het waterbeleid een wezenlijk 

andere oriëntatie heeft gekregen: van reageren naar anticiperen. Water heeft een aantal specifieke 

kwantitatieve en kwalitatieve eigenschappen waar de ruimtelijke ordening rekening mee moet houden. 

Een watertoets maakt de mogelijke negatieve invloeden van het initiatief op de plangebied inzichtelijk. 

Tevens geeft de watertoets oplossingsrichtingen aan waarmee mogelijke optredende negatieve 

invloeden beperkt of ongedaan gemaakt kunnen worden. Het waterschap heeft een aantal principes 

gedestilleerd, die van belang zijn als vertrekpunt van het overleg tussen initiatiefnemer en 

waterbeheerder. De planlocatie is gelegen in het beheergebied van Waterschap De Dommel. 
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5.10.2 Beleid van het waterschap 

5.10.2.1 Keur 2015 

Waterschap De Dommel beheert het grond- en oppervlaktewater (zoals rivieren en beken) en 

waterkeringen met bijbehorende kunstwerken (bijvoorbeeld stuwen en gemalen). Om het grond- en 

oppervlaktewater en de waterkeringen goed te kunnen beheren en beschermen zijn er regels nodig, 

vastgelegd in een verordening, de ‘Keur Waterschap De Dommel 2015’. In de Keur staan algemeen 

geformuleerde geboden en verboden. Naast deze geboden en verboden is er een groot aantal 

algemene regels opgesteld. Daarnaast zijn in veel gevallen activiteiten in en rondom kleine waterlopen 

helemaal vrijgesteld van regels. Het plangebied is niet gelegen binnen een keurgebied. 

5.10.2.2 Waterbeheerplan De Dommel 2010-2015 ‘Krach tig water’ 

Het Waterbeheersplan 2010-2015 dateert van december 2009. Hierin staan de doelen en 

inspanningen van Waterschap De Dommel beschreven aan de hand van zes kernthema’s: 

- Droge voeten; 

- Voldoende water; 

- Natuurlijk water; 

- Schoon water; 

- Schone waterbodem; 

- Mooi water. 

 

Het waterschap is voornemens een nieuw waterbeheerplan vast te stellen. Het ontwerp 

waterbeheerplan De Dommel voor de periode 2016–2021 heeft thans ter inzage gelegen. Het plan is 

afgestemd op de ontwikkeling van het Stroomgebiedsbeheer Maas, het Nationaal Waterplan en het 

Provinciaal waterplan. Het nieuwe waterbeheerplan geeft vier uitgangspunten weer die de richting 

aangeven van de plannen en oplossingen van het waterschap voor de periode 2016–2021. Deze vier 

uitgangspunten luiden als volgt: 

1. De beekdalbenadering: Door het beekdal als groter geheel steeds voor ogen te houden, kan het 

waterschap integraler en effectiever werken. Wel is samenwerking met andere overheden, 

andere waterpartners en inwoners daarbij essentieel. Water verbindt de stad met het ommeland. 

Water verbindt mensen. 

2. De gebruiker centraal: De omgeving wordt op heel veel verschillende manieren gebruikt. Ook 

veranderen de behoeften en belangen van gebruikers. De waarde van water verandert met de 

maatschappij mee. Daar heeft het waterschap oog voor en speelt daarop in. 

3. Samen sterker: Door de handen ineen te slaan met andere overheden en waterpartners, boeren 

en bedrijven, bereikt het waterschap meer dan op eigen houtje. Zij aan zij zoekt het waterschap 

naar de beste oplossingen en maakt daar werk van. Het waterschap wil inspireren en ruimte 

geven. Door flexibel te zijn in de samenwerking met ideeën van derden versterkt het waterschap 

de uitvoeringskracht. 

4. Gezonde toekomst: Ook toekomstige generaties wil het waterschap voldoende, veilig en schoon 

water kunnen beiden. Overal in de maatschappij streeft het waterschap naar duurzaamheid. Het 

denken in kringlopen is daarbij de basis. Het waterschap sluit hierbij aan en ziet het als een 

inspirerende uitdaging. Mensen bewust maken van de waarde van water om zo tot duurzaam 

gebruik te komen zal de komende jaren in het werk van het waterschap verweven zijn. 
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5.10.2.3 Beleidsregel Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van 

hemelwater, Brabantse waterschappen 

De drie Brabantse waterschappen, Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta hanteren sinds 1 

maart 2015 dezelfde (beleids)uitgangspunten voor het beoordelen van plannen waarbij het verhard 

oppervlak toeneemt. Deze (beleids)uitgangspunten zijn geformuleerd in de ‘Beleidsregel 

Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater, Brabantse 

waterschappen’.  

 

Bij een toename en afkoppelen van het verhard oppervlak geldt het uitgangspunt dat plannen zoveel 

mogelijk hydrologisch neutraal worden uitgevoerd. De waterschappen maken bij het beoordelen van 

plannen met een toegenomen verhard oppervlak onderscheid tussen grote en kleine plannen. Hoewel 

er relatief veel kleine plannen zijn, veroorzaken deze op deelstroomgebiedsniveau nauwelijks een 

toename van de maatgevende afvoer. Het waterschap maakt grofweg onderscheid in projecten met 

een toename van verhard oppervlak van maximaal 2.000 m², 2.000 m² tot 10.000 m² en meer dan 

10.000 m².  

 

Deze aanvraag voorziet in de toevoeging van een serre aan een bestaand gebouw. Ter plaatse wordt 

voorzien in circa 43 m² aan nieuw verhard oppervlak. Op basis van artikel 15 van de ‘Algemene regels 

Keur waterschap De Dommel 2015’ geldt voor een dergelijke ontwikkeling met een toename van 

verhard oppervlakte < 2.000 m² een vrijstelling van het verbod, zoals bedoeld in artikel 3.6 van de 

Keur, voor het afvoeren van hemelwater via toename verhard oppervlak of door afkoppelen van 

verhard oppervlak, naar een oppervlaktewaterlichaam.  

 

Op basis van de Keur en de ‘Beleidsregel Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor 

afvoeren van hemelwater, Brabantse waterschappen’ wordt geen compensatie vereist voor plannen 

met een toename van verhard oppervlak van minder dan 2.000 m². Het hemelwater afkomstig van het 

toegenomen verhard oppervlak mag worden afgevoerd. Op vrijwillige basis is de aanleg van een 

infiltratievoorziening toegestaan, mits daarbij in voldoende mate met de omgeving rekening gehouden 

wordt en geen wateroverlast op eigen terrein of bij derden ontstaat.  
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6. ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID  
 

De initiatiefnemer is zich ervan bewust dat alle kosten die gemaakt worden in of ten behoeve van de 

procedure en de uitvoering voor rekening van de initiatiefnemer komt. Dit betreft onder meer de kosten 

voor de benodigde onderzoeken, de kosten voor het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing, de 

legeskosten die voldaan dienen te worden en eventuele planschade die door uitvoering van het plan 

optreedt. De afwenteling van de plankosten wordt met de initiatiefnemer kortgesloten middels een 

anterieure overeenkomst. In deze overeenkomst zijn onder andere de verplichtingen van 

initiatiefnemer met betrekking tot de te behalen ruimtelijke kwaliteitswinst, de instandhouding van de 

behaalde ruimtelijke kwaliteitswinst en een artikel betreffende planschadeverhaal opgenomen. 

  


