
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WIJZIGINGSPLAN 'FRESSEVENWEG 7' 
TOELICHTING 





 

In opdracht van 

 

Opgesteld door 

 

Auteur 

 

SoortNummer 

 

Datum 

 

Status 



 

Inhoudsopgave 

1. Inleiding 1 

1.1. Aanleiding en doel 1 

1.2. Ligging en begrenzing van het plangebied 1 

1.3. Vigerend bestemmingsplan 2 

2. Huidige en toekomstige situatie 3 

2.1. Huidige situatie 3 

2.2. Het intiatief 4 

2.3. Effect van het initiatief op de omgeving 4 

3. Beleidskader 6 

3.1. Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte  6 

3.2. Provinciaal beleid 6 

3.3. Gemeentelijk beleid 7 

4. Toetsing aan mogelijke (milieu)belemmeringen 9 

4.1. Water 9 

4.2. Geluid 10 

4.3. Luchtkwaliteit 11 

4.4. Externe veiligheid 11 

4.5. Geur 11 

4.6. Natuur en Landschap 11 

4.7. Flora en Fauna 12 

4.8. Bodem 13 

4.9. Archeologie en cultuurhistorie 13 

5. Juridische aspecten 14 

6. Uitvoerbaarheid 15 

6.1. Financiële uitvoerbaarheid             15  

6.2. Maatschappelijke uitvoerbaarheid            15 

 

Bijlagen 



 



 

1. Inleiding 

1.1. Aanleiding en doel 

1.2. Ligging en begrenzing en van het plangebied 

Afbeelding 1: ligging plangebied



 

1.3. Vigerend bestemmingsplan 

Afbeelding 2: bestemmingsplan ‘Buitengebied Bergeijk 2011’  

 



 

2. Huidige en toekomstige situatie 

2.1. Huidige situatie  

 

 

Afbeelding 8: huidige situatie 



 

2.2. Het initiatief 

Afbeelding 4: toekomstige situatie verbrede landbouw 

2.3. Effect van het initiatief op de omgeving 



 

Afbeelding 5: toekomstige situatie totaal 



 

3. Beleidskader 

3.1. Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

Betekenis voor het plan. 

Onderhavige ontwikkeling heeft geen betrekking op het nationaal belang.  

3.2. Provinciaal beleid 

- Regionale contrasten; 

- Een multifunctioneel landelijk gebied; 

- Een robuust en veerkrachtig water- en natuursysteem. 



 

Betekenis voor het plan. 

Onderhavig wijzigingsplan is in overeenstemming met het provinciaal ruimtelijk beleid zoals neergelegd in 

de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening en de Verordening ruimte 2012.  

3.3. Gemeentelijk beleid 

 

Het plangebied heeft betrekking op een intensieve veehouderij in een gebied dat op de bij het 

bestemmingsplan behorende verbeelding is aangeduid als ‘reconstructiewetzone – verwevingsgebied’. 

Bovenstaande voorwaarde is derhalve niet van toepassing. Bovendien is de vormverandering van het 

bouwvlak noodzakelijk voor de realisatie van een verbrede



 

landbouwactiviteit in de vorm van kleinschalige dagrecreatie/educatie en ondergeschikte horeca 

(inclusief terras) en uitdrukkelijk niet ten behoeve van de intensieve veehouderij. 

 

De totale oppervlakte van het bestaande gekoppelde bouwvlak wordt niet vergroot. De oppervlakte 

van het ‘satelliet’-bouwvlak ten behoeve van verbrede landbouwactiviteiten 

neemt toe, de oppervlakte van het ‘moeder’ agrarisch bouwvlak ten behoeve van het varkensbedrijf 

neemt af. Zie hiervoor afbeelding 5 op bladzijde 7. 

 

De beoogde uitbreiding van de verbrede landbouwactiviteiten is gesitueerd in een zeer groen, 

natuurlijk en bebost gebied. Dit gebied zal versterkt worden door extra aanplant bestaande uit 

gebiedseigen beplanting bestaande uit onder andere de Krentenboom, Amberboom, Wilde kers en 

Paardenkastanje. De parkeervoorziening, gesitueerd in een nabij de nieuwe bebouwing gelegen 

voormalige kuilplaats, wordt door een beukenhaag groen in het landschap ingepast. 

 

Het onderhavig plangebied is niet gelegen in een gebied dat is aangeduid als ‘ecologische 

verbindingszone’ of als ‘zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen’. Bovenstaande 

voorwaarde is derhalve niet van toepassing. 

 

De beoogde uitbreiding van de verbrede landbouwactiviteiten is gesitueerd in een zeer groen, 

natuurlijk en bebost gebied. Dit gebied zal versterkt worden door extra aanplant bestaande uit 

gebiedseigen beplanting bestaande uit onder andere de Krentenboom, Amberboom, Wilde kers en 

Paardenkastanje. De parkeervoorziening, gesitueerd in een nabij de nieuwe bebouwing gelegen 

voormalige kuilplaats, wordt door een beukenhaag groen in het landschap ingepast. 

 

Betekenis voor het plan. 

De beoogde vormverandering van het bouwvlak voldoet aan de in artikel 5.7.1 (vormverandering bouwvlak) 

van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Bergeijk 2011’ gestelde voorwaarden.  

  



 

4. Toetsing aan mogelijke (milieu-)belemmeringen 

4.1. Water 

4.1.1. Waterbeleid 

.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.1.2. Conclusies 

 

 

 

 

 

4.2. Geluid 



 

4.3. Luchtkwaliteit 

4.4. Externe veiligheid 

4.5. Geur 

4.6. Natuur en landschap 



 

4.7. Flora en Fauna 

 

 

 

 



 

4.8. Bodem 

4.9. Archeologie en cultuurhistorie 

In de gemeente Bergeijk liggen relatief grote gebieden met zeer hoge en hoge indicatieve  archeologische waarden 
(bron: Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Brabant, 2006). Er zijn 14 archeologische monumenten die via de Wet 
op de archeologische monumentenzorg beschermd worden vanwege de zeer hoge archeologische waarde. Dit zijn 
voornamelijk restanten van grafheuvels en urnenvelden uit de Late Nieuwe Steentijd (3500-2100 v. Chr.) en de Bronstijd 
(2100-700 v. Chr.). In de kern Bergeijk liggen verschillende archeologische monumenten. Er zijn 25 gebieden met hoge 
archeologische waarde binnen de gemeente bekend (bron: Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Brabant, 2006). 
 
In het buitengebied is een aantal waardevolle archeologische gebieden aanwezig (terrein van zeer hoge archeologische 
waarde) en gebieden met een hoge en middelhoge archeologische verwachtingswaarde. Deze zijn in het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied 2011’ beschermd. Hiervoor is een dubbelbestemming opgenomen.  
 
In 2012 is er gemeentelijke archeologiebeleid vastgesteld. Momenteel werkt de gemeente aan eigen kaartmateriaal 
waarin de gebieden met verwachtingswaarden worden verfijnd en nader begrensd. Om ernstige belemmeringen voor 
de agrarische bedrijfsvoering te voorkomen, zijn bouwvlakken uitgezonderd van de onderzoeksplicht, zoals deze voor 
de betreffende gronden opgenomen is. 
 
Voor het plangebied van voorliggend wijzigingsplan gelden lage archeologische verwachtingswaarden. Nader 
onderzoek wordt dan ook niet noodzakelijk geacht. 

4.10. Verkeer en parkeren 



 

5. Juridische bestuurlijke aspecten 



 

6. Uitvoerbaarheid 

6.1. Financiële uitvoerbaarheid 

6.2. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

6.2.1. Ingebrachte zienswijzen 



 

Bijlage 1 Brief d.d. 20/10/2012 van R&S Advies B.V. (VVFVW7BERO) 



 

Bijlage 2 Brief 11/3/2013 van R&S Advies B.V. (28012012FRVWbg) 
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