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1. INLEIDING 
 

In dit hoofdstuk wordt een inleiding gegeven omtrent beoogd initiatief. Hierbij komen de aanleiding, 
de ligging van het plangebied, het doel, de geldende bestemmingsplannen en de procedure aan bod.  

 
1.1 Aanleiding 

Dhr. Bax, woonachtig aan de Akkerwinde 5, 5575 DA te Luyksgestel, exploiteert aan de 

Runderbochten 3 te Luyksgestel een varkenshouderij. Het bedrijf van de heer Bax is recentelijk 
uitgebreid met een vleesvarkensstal voor circa 2200 vleesvarkens. Hiervoor is op 28-01-2011 een 

bouwvergunning verleend. De omvang van het bedrijf is hierdoor gestegen naar circa 4000 
vleesvarkens.  

 

Aangezien de omvang van het bedrijf vrijwel verdubbeld is, is het voor dhr. Bax een grote opgave om, 
bij een dergelijke omvang, op tijd te kunnen handelen bij calamiteiten op het bedrijf. Hij woont 

namelijk enkele kilometers verder op in de dorpskern van Luyksgestel. Gezien de toekomstige 
bedrijfsvoering is het wenselijk om op het bedrijf woonachtig te zijn. 

 
Op onderstaande afbeelding is het huidige bouwvlak weergeven met de beoogde indicatieve situering 

van de bedrijfswoning.  

 

 
Afbeelding 1.1: Situatietekening 
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1.2 Plangebied 

Het plangebied is gelegen in het buitengebied van de gemeente Bergeijk. Zoals op afbeelding 1.3 te 

zien is, is het plangebied ten noorden van de kern van Luyksgestel gelegen. De bebouwde kom van 
Luyksgestel is gelegen op een afstand van circa 660 meter van het bedrijf. In de nabije omgeving van 

het bedrijf vinden voornamelijk agrarische activiteiten plaats, waardoor er veel agrarische bedrijven in 
de omgeving zijn gelegen. Sporadisch zijn er ook enkele burgerwoningen en andere bedrijven 

gelegen. De situering van het plangebied is op afbeelding 1.2 omcirkeld weergegeven. De situering 

van de bedrijfswoning is rood omkaderd weergegeven, hierbij is tevens gezien dat er ter plaatse enkel 
ongebruikte grond aanwezig is.  

 

 
Afbeelding 1.2: Situering plangebied 
 

1.3 Doel 

Het doel is om via een binnenplanse wijziging een bedrijfswoning binnen het bestemmingsplan 
mogelijk te maken, zodat de heer Bax bij zijn bedrijf aan de Runderbochten 3 kan wonen.  

 
1.4 Geldende bestemmingsplannen 

Op 07-07-2011 is het bestemmingsplan “Buitengebied Bergeijk 2011” van de gemeente Bergeijk door 
de gemeenteraad vastgesteld. In artikel 3.2.3 staan de regels met betrekking tot bedrijfswoningen, 

waarbij onder a. staat geschreven dat er geen nieuwe bedrijfswoningen zijn toegestaan. In artikel 

3.7.4. staan de voorwaarden beschreven om het bestemmingsplan te wijzigen voor het bouwen van 
een bedrijfswoning.  
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1.5 Proces 

Onderhavig wijzigingsplan voorziet in een wijziging, als bedoeld in artikel 3.6, lid 1, onder a, van de 

Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het wijzigingsplan zal aansluiten bij de uitgangspunten en 
vormgeving conform de nieuwe standaarden (SVBP2008) en betreft derhalve een digitaal 

wijzigingsplan.  
 

Een wijzigingsplan doorloopt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure die is vastgelegd in 

afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht. Deze procedure houdt in dat het ontwerp 
wijzigingsplan zes weken ter inzage wordt gelegd. Het ontwerpwijzigingsplan is dan ook digitaal 

raadpleegbaar op de site van de gemeente. Belanghebbende kunnen in die zes weken hun zienswijze 
kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders. Binnen acht weken na afloop van de 

termijn dat het ontwerpwijzigingsplan ter inzage heeft gelegen moet het college van Burgemeester en 
Wethouders het wijzigingsplan vaststellen. Daarbij worden eventuele zienswijzen betrokken. Tegen de 

vaststelling van een wijzigingsplan staat rechtstreek beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State. Tevens moet op grond van het Besluit Ruimtelijke Ordening overleg worden 
gepleegd met onder meer het waterschap en de provincie. 

 
Het ontwerpwijzigingsplan heeft van 28 februari 2013 t/m 10 april 2013 ter inzage gelegen, hierbij zijn 
geen zienswijzen ingediend. Tevens hebben zowel de provincie Noord-Brabant als waterschap De 
Dommel aangegeven in te stemmen met onderhavig wijzigingsplan. 
 

Nadat het wijzigingsplan onherroepelijk is geworden zal een omgevingsvergunning worden 
aangevraagd voor de realisatie van de nieuwe woning. 
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2. BESTAANDE SITUATIE 
 

In onderhavig hoofdstuk wordt de bestaande situatie in beeld gebracht. Dit geeft een duidelijker beeld 
ten aanzien van de veranderingen die met de wijziging van het bestemmingsplan worden 

gerealiseerd. 
 

2.1 Algemeen 

Zoals reeds in hoofdstuk 1 aangehaald betreft onderhavig initiatief een wijzigingsplan om de bouw 
van een nieuwe bedrijfswoning te kunnen realiseren. Hierdoor kan de heer Bax op zijn bedrijf wonen 

en zijn varkenshouderij op een verantwoorde manier voortzetten.  
 

2.2 Ruimtelijke structuur 

Het plangebied is gelegen in het buitengebied van Luyksgestel, dat zich kenmerkt door een landelijke 
en diverse omgeving. Door de ligging in het ontginningslandschap wisselen open ruimtes zich af met 

bospartijen en ontginningslinten.  Onderhavige locatie is gelegen in het gebied met jonge 
zandontginningen, waarbij de open ruimtes kenmerkend zijn. Deze open ruimtes worden afgewisseld 

met lange wegen met boomrijen en sporadische bebouwing. 
 

De ruimtelijke structuur op kavelniveau kenmerkt zich door drie stallen welke haaks op de 

Runderbochten zijn gelegen. Verder wordt de kavel benadrukt door een bomenrij, wat tevens het 
geval is bij de Runderbochten. Ook deze straat wordt benadrukt door een dergelijke bomenrij. 

 
2.3 Functionele structuur 

In de nabije omgeving van het bedrijf zijn voornamelijk agrarische bedrijven aanwezig. Er kan 

derhalve gesproken worden over een voornamelijk agrarische functionele structuur met enkele andere  
bestemmingen (burgerwoningen en bedrijven).  

De functionele structuur van het plangebied an sich is enkel van agrarische aard, er wordt namelijk 
een varkenshouderij geëxploiteerd.  
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3. BELEIDSKADER 
 

De voorgenomen ontwikkeling is getoetst aan het relevante ruimtelijke beleid op provinciaal en 
gemeentelijk niveau. In onderstaande paragrafen wordt het relevante ruimtelijke beleid uiteengezet, 

inclusief de toetsing van onderhavig initiatief aan dit beleid. 
 

3.1 Provinciaal beleid 

Het geldende ruimtelijke beleid van de provincie Noord-Brabant is vervat in de Structuurvisie 
Ruimtelijke Ordening (SVRO) en de Verordening Ruimte 2012 (VR) van de provincie Noord-Brabant.  

 
3.1.1 Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (SVRO) 
De Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (SVRO) van de provincie Noord-Brabant is vastgesteld op 1 

oktober 2010 en in werking getreden per 1 januari 2011. De SVRO geeft de hoofdlijnen van het 
provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025 weer (met een doorkijk naar 2040). De visie is bindend voor het 

ruimtelijk handelen van de provincie. Het is de basis voor de wijze waarop de provincie de 
instrumenten inzet die de Wet ruimtelijke ordening biedt. De genoemde visie in de SVRO is 

doorvertaald in de regels van de Verordening Ruimte. Daarnaast ondersteunt de structuurvisie het 
beleid op andere provinciale beleidsterreinen, zoals het economisch-, mobiliteits-, sociaal-, cultureel-, 

milieu- en natuurbeleid. 

 
Volgens de structurenkaart, zie afbeelding 3.1, is de planlocatie aan de Runderbochten 3 te 

Luyksgestel gelegen in gemengd landelijk gebied. Over (bedrijfsmatig) wonen in deze gebieden wordt 
gezegd dat wonen één van de gebruiken is dat past binnen gemengd landelijk gebied. Dit geldt tevens 

voor agrarische bedrijven, waarbij rekening gehouden wordt met de volwaardigheid ervan. De 

bedrijfswoning wordt onderdeel van een volwaardig agrarisch bedrijf (zoals het SAAB heeft 
geconcludeerd) en is noodzakelijk voor de agrarische bedrijfsvoering.  

 
De nieuwe bedrijfswoning ter plaatse van het bouwvlak aan de Runderbochten 3 te Luyksgestel past 

dus binnen de uitgangspunten van de SVRO.  
 

 
Afbeelding 3.1: Uitsnede structurenkaart, SVRO 
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3.1.2 Verordening Ruimte 2012 (VR) 
In de Wro is geregeld dat de provincie in een aparte verordening regels kan opstellen waarmee een 

gemeente rekening moet houden bij het ontwikkelen van bestemmingsplannen. Derhalve hebben de 
Provinciale Staten van Noord-Brabant op 11 mei 2012 de Verordening ruimte 2012 (VR) vastgesteld. 

Deze verordening regelt diverse ruimtelijke onderwerpen. De bepalingen voor deze onderwerpen zijn 
gebaseerd op het provinciale beleid zoals dat opgenomen is in de vigerende SVRO. 

 

De ontwikkelingsmogelijkheden voor locaties volgen uit het gebied waarin ze gelegen zijn. In de VR 
zijn plankaarten opgenomen met de gebiedsbestemmingen ten aanzien van ‘stedelijke ontwikkeling’, 

‘ontwikkeling intensieve veehouderij’, ‘overige agrarische ontwikkeling en windturbines’, ‘water’, 
‘natuur en landschap’ en ‘cultuurhistorie’. Voor de locatie aan de Runderbochten 3 te Luyksgestel zijn 

enkel gebiedsbestemmingen opgenomen op de plankaarten ‘ontwikkeling intensieve veehouderij’ en 
‘overige agrarische ontwikkeling en windturbines’. Omdat het een intensieve veehouderij betreft is 

alleen de gebiedsbestemming van ontwikkeling intensieve veehouderij van toepassing. Zoals op 

afbeelding 3.2 te zien is, is het plangebied gelegen binnen het verwevingsgebied. 
 

 
Afbeelding 3.2: Uitsnede plankaart VR ‘ontwikkeling intensieve veehouderij’ 
 

 
Afbeelding 3.3: Uitsnede plankaart VR ‘overige agrarische ontwikkeling en windturbines’ 
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Ten aanzien van onderhavig initiatief zijn er meerdere sporen die gevolgd moeten worden in het kader 

van toetsing aan de VR. Ten eerste zijn er algemene regels voor de bevordering van de ruimtelijke 

kwaliteit van toepassing, die opgenomen zijn in hoofdstuk 2 van de VR. Daarnaast moet getoetst 
worden aan de regels van hoofdstuk 9, artikel 9.3, die gelden voor intensieve veehouderijen in 

verwevingsgebied. 
 

Algemene regels (hoofdstuk 2 VR): 

Hoofdstuk 2 van de VR stelt algemene regels ter bevordering van de ruimtelijke kwaliteit. In deze 
regels wordt gesteld dat bijgedragen moet worden aan de zorg voor het behoud en de bevordering 

van de ruimtelijke kwaliteit. De bevordering van de ruimtelijke kwaliteit wordt uitgesplitst in de 
zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit (artikel 2.1 VR) en de kwaliteitsverbetering van het landschap 

(artikel 2.2 VR). 
 

 Zorgplicht ruimtelijke kwaliteit 

In artikel 2.1 wordt gesteld dat bij ruimtelijke ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied, 
bijgedragen moet worden aan de zorg voor het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit 

van het daarbij betrokken gebied en de naaste omgeving, in het bijzonder aan het principe van 
zorgvuldig ruimtegebruik. 

 

Onderhavig initiatief betreft het realiseren van een nieuwe bedrijfswoning welke nog niet op het 
bedrijf aan de Runderbochten 3 te Luyksgestel aanwezig is. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

maat en schaal van de omgeving, in het bestemmingsplan zijn hiervoor tevens regels opgenomen.  
 

Ten aanzien van de zorgplicht voor het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van de 
omgeving dient de toelichting van een bestemmingsplan hieromtrent een verantwoording te bevatten.  

In deze verantwoording moet blijken dat er rekening is gehouden met de gevolgen van de beoogde 

ruimtelijke ontwikkeling, voor wat betreft de bodemkwaliteit, de waterhuishouding, de archeologische 
waarden, de cultuurhistorische waarden, ecologische waarden, de aardkundige waarden en de 

landschappelijke waarden. Tevens moet de omvang passend zijn in de omgeving en afgestemd 
worden op de aanwezige infrastructurele voorzieningen.  

 

De toetsing van de gevolgen van het initiatief op bovengenoemde waarden is uitgebreid uiteengezet 
in hoofdstuk 4 van deze toelichting.  

 
 Kwaliteitsverbetering van het landschap 

In artikel 2.2 van de VR wordt ten aanzien van de kwaliteitsverbetering van het landschap gesteld dat 

verantwoord moet worden op welke wijze financieel, juridisch en feitelijk is verzekerd dat de 
realisering van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling gepaard gaat met een aantoonbare en uitvoerbare 

fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap 
of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het gebied. 

 
Onderhavig initiatief betreft het realiseren van een nieuwe bedrijfswoning, waardoor een goede 

bedrijfsvoering en tevens de ruimtelijke structuur behouden blijft. De nieuwe bedrijfswoning is 

noodzakelijk om dicht bij de bedrijfsactiviteiten aanwezig te zijn en goed te kunnen handelen bij 
calamiteiten. Door de nieuwe bedrijfswoning dient er wel geïnvesteerd te worden in de 

landschappelijke kwaliteit ter plaatse. In de afstemmingsnotitie ‘Landschapsinvesteringsregeling De 
Kempen’ staat beschreven hoe men in onder andere de gemeente Bergeijk kan voldoen aan de 

kwaliteitsverbetering van het landschap. De realisatie van een nieuwe bedrijfswoning valt onder 

categorie 3, waarbij staat dat er een investering in de kwaliteitsverbetering van het landschap wordt 
verlangd. Voor een nieuwe bedrijfswoning wordt aangehouden dat bij realisatie van een nieuwe 

bedrijfswoning de waarde van het bouwvlak stijgt met circa € 5/m² van het bouwvlak. Hiervan dient 
20% geïnvesteerd te worden in het landschap. 

In de bijlage is een landschappelijk inpassingsplan toegevoegd en daarbij een berekening van de 
investering in de landschappelijke kwaliteit. Door middel van een anterieure overeenkomst zal deze 

investering zowel financieel, juridisch en feitelijk verzekerd worden. 
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Intensieve veehouderijen in verwevingsgebied (hoofdstuk 9, artikel 9.3 van de VR): 

In dit artikel staan de regels gegeven voor de ontwikkelingen van intensieve veehouderijen in 

verwevingsgebied. Een nieuwe bedrijfswoning betreft een niet agrarische ontwikkeling in een dergelijk 
gebied, waarbij wordt verwezen naar hoofdstuk 11 van de VR.  

 
Regels voor het wonen buiten bestaand stedelijk gebied (hoofdstuk 11, artikel 11.1 van de VR): 

In artikel 11.1 van de VR staan de regels gegeven voor het wonen buiten bestaand stedelijk gebied, 

welke in onderhavige situatie van toepassing zijn in verband met het bouwen van de bedrijfswoning. 
Hieronder wordt de beoogde ontwikkeling getoetst aan de regels van artikel 11.1. 

 
Artikel 11.1 Regels voor het wonen buiten bestaand stedelijk gebied 
1. Een bestemmingsplan dat is gelegen in de groenblauwe mantel of agrarisch gebied, met inbegrip 

van een landbouwontwikkelingsgebied of een vestigingsgebied glastuinbouw, stelt regels ter 
voorkoming van: 

a. nieuwbouw van één of meer woningen of solitaire recreatiewoningen; 
b. zelfstandige bewoning van bedrijfsgebouwen, al dan niet solitaire recreatiewoningen en andere 

niet voor bewoning bestemde gebouwen. 
Zoals bovenstaande regels beschrijven dient er in eerste instantie nieuwbouw van woningen buiten 

bestaand stedelijk gebied zoveel mogelijk voorkomen te worden. Echter worden in de volgende 

paragraaf afwijkingsmogelijkheden van de regels genoemd.  
 

2. In afwijking van het eerste lid kan een bestemmingsplan voorzien in de nieuwbouw van ten 
hoogste één bedrijfswoning ten behoeve van een op grond van deze verordening toegelaten 
bedrijf binnen het bij dat bedrijf behorende bouwblok of bestemmingsvlak mits de toelichting een 
verantwoording bevat waaruit blijkt dat: 

a. de noodzaak vanwege de aard van de bedrijfsvoering aanwezig is; 
Aan de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen (SAAB) is gevraagd of het vanuit bedrijfsbelang 
noodzakelijk is een bedrijfswoning te realiseren ter plaatse van de Runderbochten 3 te Luyksgestel. 

De adviescommissie heeft hier positief op gereageerd, zoals in de bijlage te zien is, door in te 
stemmen met de nieuwe bedrijfswoning. Men is van mening dat het vanuit bedrijfsmatig oogpunt 

noodzakelijk is een nieuwe bedrijfswoning te realiseren. 

b. de noodzaak van deze nieuwbouw niet het gevolg is van een eerder aanwezig, doch 
afgestoten bedrijfswoning; 

Ter plaatse is er nog geen bedrijfswoning aanwezig geweest, derhalve wordt voldaan aan deze regel. 
c. het bestemmingsplan de nodige voorwaarden bevat om een goede landschappelijke inpassing 

van de te bouwen woning te verzekeren, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.2 in 
verband met de kwaliteitsverbetering van het landschap. 

In de bijlage is een landschappelijke inpassing en een bijbehorende berekening van de investering in 

het landschap toegevoegd, waardoor een goede landschappelijke inpassing verzekerd is. Dit wordt 
vastgelegd in een anterieure overeenkomst. 

 
Gezien bovenstaande past de nieuwe bedrijfswoning aan de Runderbochten 3 te Luyksgestel binnen 

het beleidskader van de VR.  
 
3.2 Gemeentelijk beleid 

De ruimtelijke visie en het beleid van de gemeente Bergeijk staat beschreven in de “StructuurvisiePlus 
gemeente Bergeijk”, vastgesteld op 24 juni 2004, en het bestemmingsplan “Buitengebied Bergeijk 

2011”, vastgesteld op 7 juli 2011. 

 
3.2.1 StructuurvisiePlus gemeente Bergeijk 
Onderhavige locatie is gelegen in een open agrarisch landschap volgens de kaarten van de 
structuurvisie van de gemeente Bergeijk. Dit landschap kenmerkt zich door het relatieve open 

landschap, grote kavels, lange rechte wegen, open linten en laanbeplanting. 
Als we kijken naar de omgeving van de locatie Runderbochten 3 in Luyksgestel kan dit ook 

geconstateerd worden. De Runderbochten is een lange en rechte weg, wordt begeleid door 

bomensingels en aan deze weg liggen grote kavels met sporadisch agrarische bedrijven. 
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Door de nieuwe bedrijfswoning wordt de ruimtelijke kwaliteit in haar waarde gelaten en tevens meer 

benadrukt. De bedrijfswoning maakt de bebouwingsstructuur van de kavel compleet en wordt daarbij 

landschappelijk ingepast. Derhalve wordt voldaan aan de richtlijnen van de structuurvisie. 
 

 
 

3.3.2 Bestemmingsplan Buitengebied Bergeijk 2011 
Het bestemmingsplan “Buitengebied Bergeijk 2011” laat op haar plankaart zien (zie afbeelding 3.4) 

dat de locatie aan de Runderbochten 3 een bouwvlak toegekend heeft gekregen die valt onder de 
bestemming ‘Agrarisch’ met als gebiedsaanduiding ‘reconstructiewetzone - verwevingsgebied’ en 

functieaanduiding ‘intensieve veehouderij’. Tevens ligt er op een deel van het bouwvlak de 

dubbelbestemming ‘leiding’. De regels voor het toestaan van een nieuwe bedrijfswoning zijn 
opgenomen in de wijzigingsbevoegdheid in artikel 3.7.4, bouwen bedrijfswoning. Deze voorwaarden 

worden hierna toegelicht. 
 

 

 
 
Afbeelding 3.4: Uitsnede bestemmingsplan buitengebied Bergeijk 2011 
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3.7.4 Bouwen bedrijfswoning 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd deze bestemming te wijzigen voor het bouwen van een 

bedrijfswoning alwaar geen bedrijfswoningen zijn gebouwd waarbij moet worden voldaan aan de 
volgende voorwaarden: 

 
a. De wijziging is niet toegestaan ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning uitgesloten’. 
Onderhavige locatie heeft geen dergelijke aanduiding, op basis van deze regel is een bedrijfswoning 

dus wel toegestaan. 
 

b. De wijziging kan alleen worden verleend bij een volwaardig agrarisch bedrijf. 
Het SAAB-advies heeft uitgewezen dat onderhavig bedrijf een volwaardig agrarisch bedrijf betreft (zie 

bijlage voor het advies) en op basis hiervan dus een bedrijfswoning toegewezen kan worden. 
 
c. De bedrijfswoning moet noodzakelijk zijn, wat betekent dat het bedrijf zonder bedrijfswoning ter 

plaatse op langere termijn redelijkerwijs niet te exploiteren is. 
Zoals eerder aangegeven is de bedrijfswoning noodzakelijk voor de agrarisch bedrijfsvoering. De heer 

Bax woont momenteel in de kern van Luyksgestel, een aantal kilometers zuidwaarts van het bedrijf. 
Door deze woonsituatie dient er elke dag op en neer gereden te worden van en naar de 

varkenshouderij, wat erg ongemakkelijk is en daarbij bovendien niet snel gehandeld kan worden bij 

calamiteiten. Zeker met oog op de recente uitbreiding, waarbij de bedrijfsvoering flink is uitgebreid, is 
het wenselijk om bij de bedrijfsvoering woonachtig te zijn. 

 
d. De bedrijfswoning dient binnen het agrarisch bouwvlak te worden opgericht. 
Zoals op de situatietekening te zien is (afbeelding 1.1) wordt de bedrijfswoning binnen het bouwvlak 
opgericht. 

 
e. De bedrijfswoning mag geen onevenredige beperking opleveren voor de 

bedrijfsvoering/bedrijfsontwikkeling van omliggende (agrarische) bedrijven. 
In onderhavige toelichting worden alle relevante aspecten uitgebreid getoetst aan de wet- en 
regelgeving. Hieruit zal blijken dat er wordt voldaan aan de regels die worden gegeven omtrent het 

rekening houden met omliggende bedrijven. 

 
f. Er mag geen sprake zijn van milieuhygiënische belemmeringen. 
Ook dit zal worden getoetst in hoofdstuk 4 van onderhavige toelichting. 

 
g. Er dient vooraf advies te worden ingewonnen van de SAAB inzake de volwaardigheid van het 

agrarische bedrijf en de noodzaak van de bedrijfswoning. 
Er is inmiddels advies ingewonnen, waarbij positief is gereageerd op het realiseren van de 

bedrijfswoning. Het advies is als bijlage toegevoegd. 
 

h. De wijziging dient hydrologisch neutraal zijn. Hiervoor wordt advies ingewonnen bij de 
waterbeheerder. 

In hoofdstuk 4 is een paragraaf toegewijd aan het aspect water, welke tevens voor vooroverleg wordt 

gecorrespondeerd met het waterschap (waterschap De Dommel). Van te voren zal overeenstemming 
worden bereikt over onder andere het hydrologisch neutraal ontwikkelen van de bedrijfswoning. 

 
Op basis van bovengenoemde blijkt dat onderhavig initiatief past binnen de wijzigingsvoorwaarden 

van het vigerende bestemmingsplan. Derhalve kan medewerking worden verleend aan de gewenste 

nieuwe bedrijfswoning.  
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4. MILIEUHYGIËNISCHE EN PLANOLOGISCHE ASPECTEN 
 

Op grond van het bepaalde in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is het verplicht om inzicht te 
bieden in de relevante milieuhygiënische en planologische aspecten. Aan de hand van ‘Handboek 

ruimtelijke plannen – Kempengemeenten’ zijn de te toetsen aspecten bepaald. 
 

4.1 Water 

Per 1 november 2003 is het verplicht om bij ruimtelijke ingrepen de watertoets toe te passen. Deze 
verplichting is wettelijk geregeld in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In deze watertoets moet 

inzicht worden geboden in de effecten van het initiatief op de waterhuishouding. In het kader van de 
watertoets dient de gemeente voorafgaand aan de procedure het voornemen van de ruimtelijke 

ingreep aan het waterschap te verzenden. De gemeente en het waterschap kunnen afspraken maken 

over de wijze waarop het aspect water in het ruimtelijk plan is opgenomen. 
 

In deze waterparagraaf komen de volgende onderdelen aan bod: 
 Beschrijving waterrelevant beleid; 

 Bestaande waterhuishoudkundige situatie; 
 Beoogde waterhuishoudkundige situatie. 

 

4.1.1 Waterrelevant beleid 
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is vanaf 22 december 2000 van kracht. De KRW heeft als 

doel om te komen tot schone, ecologisch gezonde stroomgebieden, waarin water op een duurzame 
manier wordt gebruikt. Om dit doel te bereiken is een systematiek opgesteld die alle Europese 

lidstaten in de nationale wetgeving moeten implementeren en uitvoeren. De Nederlandse regering 

heeft invulling aan de KRW gegeven middels de Waterwet, die in werking is getreden op 22 december 
2009. De Waterwet regelt het beheer van het oppervlakte- en grondwater en verbeterd ook de 

samenhang tussen het waterbeleid en ruimtelijke ordening. De visies met betrekking tot het 
waterbeleid worden door de verschillende bestuurslagen in diverse plannen beschreven. Het Rijk stelt 

een Nationaal Waterplan op, de provincies maken Regionale Waterplannen en de Waterschappen 
leggen hun visie vast in de Waterbeheerplannen.  

 

Het Nationaal Waterplan 2009 – 2015 (NWP) is het rijksplan voor het Nederlandse waterbeleid. In het 
NWP zijn de maatregelen beschreven die in de periode van 2009 – 2015 genomen moeten worden om 

Nederland veilig en leefbaar te houden, de kansen die water biedt te benutten en om te komen tot 
een duurzaam waterbeheer. De taak aan de provincies is om deze visie en streefbeelden door te 

vertalen naar de Regionale Waterplannen. 

 
Het beleid van de provincie Noord-Brabant richt zich op het bereiken en in stand houden van 

watersystemen die ruimte bieden aan een gezond leefmilieu voor mens, dier en plant. Daarbij zijn 
economische en ecologische ontwikkelingen met elkaar in evenwicht en is het hebben en houden van 

een veilige en bewoonbare provincie een randvoorwaarde.  
De Structuurvisie Ruimtelijke Ordening van de provincie Noord-Brabant is sinds 1 oktober 2010 in 

werking getreden. In de structuurvisie komen over het onderwerp water de volgende aspecten aan 

bod:  
 Een robuust en veerkrachtig water- en natuursysteem; Bij toekomstige ontwikkelingen in stad 

en land wil de provincie dat het patroon van beken en kreken beter beleefbaar wordt. 
Daarnaast worden water-, natuur- en recreatieve ontwikkelingen in de toekomst beter 

afgestemd op de samenbindende waterstructuur en het systeem wordt meer ingericht op de 

gevolgen van klimaatverandering. De ecologische hoofdstructuur wordt versterkt door meer 
verbinding te maken tussen het natuursysteem en het watersysteem. Positieve gevolgen 

hiervan zijn o.a. een verbetering van de natuurgebieden, de biodiversiteit en de 
landschappelijke en recreatieve kwaliteit van Noord-Brabant. 

 Een betere waterveiligheid door preventie; Er wordt getracht de watervoerende capaciteit van 

het winterbed te vergroten in combinatie met het concept van een doorbraakvrije dijk, om zo 
de waterveiligheid preventief te verbeteren. Daarnaast zal er op lange termijn een aantal 

gebieden gereserveerd worden voor de verruiming van de grote rivieren.  
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 Koppeling van waterberging en droogtebestrijding; De provincie gaat ervan uit dat de 

wateroverlast in de regionale watersystemen in 2015 grotendeels aangepakt is, waarbij de 

trits ‘vasthouden, bergen en afvoeren’ als uitgangspunt geldt. Daarnaast ziet de provincie 
kansen om met behulp van brongebieden de natuur te ontwikkelen en droogte te bestrijden.  

 
De watertoets en de wijze waarop de provincie daar mee omgaat is beschreven in het Provinciaal 

Water Plan (PWP). Provinciale Staten hebben op 20 november 2009 het Provinciaal Waterplan 2010 – 

2015 ‘Waar water werkt en leeft’ vastgesteld. Het doel van dit plan is dat het water bijdraagt aan een 
gezonde omgeving voor mens, dier en plant, waarin we veilig kunnen wonen en waar ruimte is voor 

economische, maatschappelijke en ecologische ontwikkelingen. Gemeenten en waterschappen dienen 
hun waterbeleid te baseren op de uitgangspunten die de provincie in hun PWP stelt.  

 
Zoals te zien is in afbeelding 4.1 heeft de projectlocatie in het PWP de waterhuishoudkundige functie 

‘Water voor AHS-landbouw’ toegekend gekregen. Het waterbeheer bij deze deelfunctie richt zich op 

het scheppen en behouden van de waterhuishoudkundige voorwaarden die nodig zijn voor een 
duurzame en concurrerende landbouw, rekeninghoudend met de verplichtingen uit de Kaderrichtlijn 

Water en de Natura 2000-gebieden en de Natte Natuurparels. Er is een beperkt beschermingsbeleid 
voor deze functie. Binnen deze gebieden mogen in beginsel waterhuishoudkundige ingrepen 

plaatsvinden, mits deze zijn gericht op het verbeteren van de condities voor natuur of op verbetering 

van de landbouwkundige condities na afweging in het kader van de reconstructieplannen (of de 
nadere uitwerking daarvan). De waterschappen worden hierin verzocht om hiervoor regels in hun keur 

op te nemen. Onderhavige locatie valt onder Waterschap De Dommel. 
 

 

 
Afbeelding 4.1: Uitsnede PWP-plankaart 1 Waterhuishoudkundige functies 
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De locatie is, zoals te zien is in afbeelding 4.2, niet gelegen in een gebied voor 

hoogwaterbescherming, een regionaal waterbergingsgebied, ruimte voor watersysteemherstel, natte 

natuurparel of beschermingszone natte natuurparel, beschermingszone grondwaterwinning openbare 
drinkwatervoorziening, beschermingszone innamepunt drinkwater of wijstgebied. Dit levert dus geen 

belemmeringen op voor het gewenste initiatief. 
 

 

 
Afbeelding 4.2: Uitsnede PWP-plankaart 2 Structuurvisie water 
 
Waterschap de Dommel is de beheerder van zowel de kwantiteit als de kwaliteit van het grond- en 

oppervlaktewater in de omgeving van het plangebied. Het waterbeheer is gericht op het duurzaam 
beheren van het watersysteem, waarbij uitgegaan wordt van een watersysteembenadering. In het 

waterbeheerplan ‘Krachtig Water’ beschrijft Waterschap de Dommel de hoofdlijnen van haar beleid. 
Het huidige waterbeheerplan beschrijft de plannen voor de periode 2010 – 2015. Waterberging en 

bescherming van de Natura 2000 – gebieden zijn de belangrijkste prioriteiten die in dit 

waterbeheerplan genoemd worden. Ten behoeve van waterberging wordt vastgehouden aan de trits 
‘vasthouden – bergen – afvoeren’ uit het Nationaal Bestuursakkoord Water. 

 
4.1.2 Bestaande waterhuishoudkundige situatie 
In de bestaande waterhuishoudkundige situatie wordt er nog geen bedrijfsafvalwater van 

huishoudelijke aard geloosd op het gemeentelijk riool. Dit doordat er geen hygiënesluis of 
bedrijfswoning aanwezig is. Het overige afvalwater, zoals het spuitwater van de stallen, wordt 

opgevangen in de mestputten. Voor het overige wordt er uit de inrichting enkel niet-verontreinigd 
hemelwater geloosd. Dit hemelwater is afkomstig van regenwater dat op de daken en erfverharding 

valt. Gemiddeld valt er jaarlijks 0,8 m3 niet-verontreinigd hemelwater per m2 verhard oppervlak. Dit 
hemelwater wordt door middel van afschot van daken en erfverharding geloosd op omliggende 
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perceelssloten. Op het bedrijf wordt aandacht besteed aan het schoonhouden van het verhard 

oppervlak. Er is sprake van good-house-keeping management. De erfverharding en de daken worden 

zo vaak als voor de goede orde noodzakelijk is schoon gehouden. Op het bedrijf vinden geen 
bijzondere activiteiten plaats die ertoe kunnen leiden dat er stoffen in aanraking kunnen komen met 

het hemelwater. Het niet-verontreinigde hemelwater kan dus zonder problemen worden geloosd op 
de omliggende perceelssloten. Tevens is in het kader van de reeds gerealiseerde stal een nieuwe 

retentievoorziening aangelegd, waar het hemelwater van deze stal in opgevangen wordt. Deze is 

aangelegd ter compenserende maatregel van de toegenomen verharding.  
 

4.1.3 Beoogde waterhuishoudkundige situatie 
Waterschap de Dommel is de beheerder van de kwaliteit en kwantiteit van het grond- en 

oppervlaktewater binnen het plangebied. Middels de Keur van Waterschap De Dommel, welke in 
werking is getreden op 22 december 2009, is bepaald bij welke ontwikkelingen mitigerende 

maatregen getroffen moeten worden. Deze mitigerende maatregelen kunnen onder andere bestaan 

uit het treffen van een retentievoorziening. De handreiking watertoets van Waterschap de Dommel 
schrijft voor dat bij bestemmingsplanwijzigingen voor een toename van meer dan 250 m2 verhard 

oppervlak mitigerende maatregelen nodig zijn. Verder zijn deze mitigerende maatregelen van 
toepassing bij elke toename van het verhard oppervlak, indien de locatie is gelegen in een 

keurbeschermingsgebied of attentiegebied. Bij bovengenoemde geldt steeds dat het om een toename 

van het verhard oppervlak gaat na de datum van de inwerkingtreding van de Keur. Zoals in afbeelding 
4.2 te zien is, is planlocatie niet gelegen in een keurbeschermingsgebied of attentiegebied.  

 
De bedrijfswoning inclusief de garage heeft een totale oppervlakte van circa 150 m². De bijbehorende 

erfverharding heeft een oppervlakte van circa 50 m². De totale nieuwe oppervlakte aan verharding 
bedraagt in totaal zo’n 200 m², derhalve hoeft er geen mitigerende maatregel getroffen te worden 

voor de compensatie van de toegenomen verharding. Bovendien zijn er reeds compenserende 

maatregelen getroffen door middel van een retentievijver met betrekking tot de reeds gerealiseerde 
vleesvarkensstal. Doordat hiervoor een retentievoorziening voor aangelegd is hoeft deze nieuwe stal, 

die gebouwd is na de peildatum van 22 december 2009, niet meegenomen te worden in de 
toegenomen verharding. Het hemelwater afkomstig van de woning zal via de goten en 

hemelwaterriolering naar een wadi afgevoerd worden, waarna het kan infiltreren in de bodem.  

 
Omtrent het materiaalgebruik van de nieuwe bebouwing geldt dat gebruik zal worden gemaakt van 

niet-uitlogende materialen. Dit is conform het advies van de Dubo-richtlijn (Duurzaam Bouwen). In 
het Lozingenbesluit Bodembescherming staat dat niet verontreinigd hemelwater in principe afgevoerd 

kan worden naar omliggende perceelssloten, ook als dat in contact is geweest met oppervlakken zoals 

daken. Bij de bouw van de nieuwe stal wordt geen gebruik gemaakt van onbehandelde uitlogende 
materialen zoals koper, zink en lood, teerhoudende dakbedekking (PAK’s) en met verontreinigde 

stoffen verduurzaamd hout. Doordat het hemelwater niet vervuild is, is het geen probleem om het 
hemelwater af te voeren. Zowel in de bestaande als in de beoogde situatie geldt dat het afvalwater en 

het hemelwater altijd gescheiden is. 
 

Het afvalwater van de nieuwe bedrijfswoning zal worden geloosd op de bestaande riolering gelegen 

aan de openbare weg. De hoeveelheid van het huishoudelijk afvalwater zal naar schatting 150 – 200 
m³ per jaar bedragen. De riolering heeft voldoende capaciteit voor de afvoer van deze hoeveelheid 

afvalwater en zal dan ook geen problemen met zich meebrengen.  
 

4.2 Natuur 

Voorafgaand aan de gewenste wijziging dient onderzocht te worden of er sprake is van een aantasting 
van wettelijk beschermde natuurwaarden op basis van de groene wet- en regelgeving. Onderstaand 

zijn de diverse aspecten ten aanzien van natuurwaarden beschreven. 
 

EHS 
De locatie aan de Runderbochten 3 te Luyksgestel is niet gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur, 

zoals opgenomen in de provinciale Verordening Ruimte. Het meest nabij gelegen gebied is gelegen op 

circa 1400 meter afstand van het bouwvlak. Onderhavig initiatief heeft geen invloed op dit gebied, 
omdat de voorgenomen ontwikkeling ver buiten het gebied plaatsvindt.  
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Flora en Fauna 

In Nederland komen ongeveer 30.000 soorten dieren en planten voor. Sinds april 2002 regelt de 

Flora- en Faunawet de bescherming van circa 500 in het wild voorkomende soorten inheemse planten 
en dieren. In de Flora- en Faunawet is onder meer bepaald dat beschermde diersoorten niet gedood, 

gevangen of verontrust mogen worden en plantensoorten niet geplukt, uitgestoken of verzameld 
mogen worden. Bovendien dient iedereen voldoende zorg in acht te nemen voor in het wild levende 

dieren en planten. Daarnaast is het niet toegestaan om hun directe leefomgeving, waaronder nesten 

en holen, te beschadigen, te vernielen of te verstoren. 
  

Bij het beoordelen van de in het plangebied voorkomende beschermde soorten gaat het primair om 
soorten die door de ingreep direct beïnvloed worden, doordat: 

 Zij fysiek aangetast worden (doden/verwonden van dieren, verwijderen van planten); 
 Zij verstoord worden (toename van geluid of licht); 

 Hun vaste verblijfplaatsen c.q. groeiplaatsen aangetast of verstoord worden. 

 
Afhankelijk van de voorgestane activiteiten op de planlocatie en de aangetroffen soorten geldt een 

vrijstelling of dient een ontheffing te worden aangevraagd. Hierbij geldt dat de regeling strikter is bij 
een zeldzame soort en ingrijpende activiteit. Vogels zijn in Nederland op gelijke wijze beschermd, 

waarbij geldt dat vooral in het broedseizoen (15 maart – 15 juli) sprake kan zijn van verontrusten, 

doden of verstoren van nestplaatsen. 
 

De soortenbeschermende werking is dus rechtstreeks opgenomen in de Flora- en Faunawet. Gelet op 
de aard van het initiatief aan de Runderbochten 3 te Luyksgestel, dient met name bepaald te worden 

of ter plaatse van de te realiseren bedrijfswoning beschermde natuurwaarden (rode lijst soorten) 
bevinden, die verstoord zouden kunnen worden. Verboden handelingen dienen desondanks zoveel 

mogelijk te worden voorkomen en handelingen mogen niet leiden tot aantasting van de gunstige staat 

van instandhouding. Het (onopzettelijk) doden, verwonden of verontrusten van deze soorten dient zo 
veel mogelijk voorkomen te worden. Arcadis heeft een quickscan (Flora- en fauna scan) ontwikkeld 

om te bepalen of er beschermde diersoorten te verwachten zijn en het beoogde initiatief invloed zal 
hebben op de flora- en fauna in de omgeving. 

 

Uit de scan blijkt dat er geen negatieve effecten te verwachten zijn op de flora en fauna in de 
omgeving van de Runderbochten 3 te Luyksgestel (zie afbeelding 4.3). 

 

 
Afbeelding 4.3: Resultaat flora- en faunascan Arcadis 
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4.3 Cultuurhistorie, aardkunde en archeologie 

Voorafgaand aan de realisatie van de beoogde bedrijfsopzet dient onderzocht te worden of er sprake 

is van aantasting van archeologische, aardkundige en cultuurhistorische waarden. 
 

Cultuurhistorie en aardkunde 
Uit de cultuurhistoriekaart van de provinciale Verordening Ruimte, zie afbeelding 4.4, blijkt 

dat het plangebied niet is gelegen binnen een cultuurhistorische vlak. Verder blijkt dat er ter plaatse 

geen monumenten, cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en landschappelijke waarden aanwezig 
zijn.  

 

 
Afbeelding 4.4: Uitsnede plankaart VR ‘Cultuurhistorie’ 
 

Archeologie 
Ten aanzien van archeologie geldt de nationale wetgeving die afkomstig is uit Europees beleid. Het 

Verdrag van Valletta (of wel: ‘Verdrag van Malta’) regelt hoe er omgegaan moet worden met het 
Europees archeologisch erfgoed. Nederland heeft het verdrag in 1992 mede ondertekend. De 

uitgangspunten van dit Europese verdrag zijn in de Nederlandse wet- en regelgeving verankerd door 

middel van de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz). De Wamz is in werking getreden 
op 1 september 2007 en wijzigt hiermee de Monumentenwet uit 1988, de Ontgrondingenwet (Ow), de 

Wet milieubeheer (Wm), de Woningwet (Ww) en de Wet ruimtelijke ordening (Wro).  
Op deze wijze is de zorg voor archeologische monumenten geregeld in het proces van de ruimtelijke 

ordening. Zo is onder andere bepaald dat gemeenten in nieuwe bestemmingsplannen rekening 

moeten houden met de in de grond aanwezige, dan wel te verwachten, archeologische waarden. Bij 
deze nieuwe plannen kunnen voorwaarden worden gesteld aan omgevingsvergunning voor de 

activiteiten bouw, aanleggen e.d.  
 

De gemeente Bergeijk heeft in 2009 beleid op het gebied van archeologie vastgesteld, namelijk de 
‘Nota cultuurhistorie Bergeijk’. Hierbij is de ‘Cultuurhistorische Waardenkaart 2010’ van de provincie 

Noord-Brabant als uitgangspunt gebruikt. Echter is in eind 2011 door de SRE Milieudienst 

(samenwerkingsverband Regio Eindhoven) een archeologische beleidskaart vastgesteld, welke het 
huidige archeologische beleid van onder andere de gemeente Bergeijk vormt. Omdat deze later is 

vastgesteld dient te worden getoetst aan het later vastgestelde archeologisch beleid.  
 

Op de archeologische beleidskaart van het SRE zijn de verwachtingswaarden van de 

Kempengemeenten weergegeven. In afbeelding 4.5 is een uitsnede van deze waardenkaart 
weergegeven. 

 
Zoals op deze afbeelding te zien is, is de locatie aan de Runderbochten 3 te Luyksgestel gelegen in 

een gebied met een lage archeologisch verwachtingswaarden. 
 

Derhalve kan geconcludeerd worden dat er geen verder archeologisch onderzoek noodzakelijk is. 
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Afbeelding 4.5: Uitsnede Archeologische beleidskaart SRE 
 

4.4 Bedrijfshinder 

Ter bescherming en vergroting van de leefkwaliteit dient er een ruimtelijke scheiding 
aangebracht te worden tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. 

 
De locatie aan de Runderbochten 3 te Luyksgestel is gelegen buiten de bebouwde kom. Er bevinden 

zich in de nabije omgeving enkele burgerwoningen, agrarische- en niet-agrarische bedrijvigheid. 

 
Onderhavig initiatief betreft de nieuwbouw van een bedrijfswoning, waarbij derhalve een nieuw 

milieugevoelige functie wordt gerealiseerd. Bedrijven in de omgeving mogen niet beperkt worden in 
hun ontwikkelingsmogelijkheden door de beoogde bedrijfswoning.  

 

De VNG hanteert richtafstanden van bepaalde categorieën bedrijven tot woningen. In de omgeving 
van de nieuw te bouwen woning zijn enkel agrarische bedrijven gelegen, waarvoor een richtafstand 

van 50 meter voor geluid, 30 meter voor stof en 200 meter voor geur aangehouden wordt. De nieuw 
te realiseren bedrijfswoning is gelegen op circa 140 meter van de dichtstbijzijnde inrichting, wat zou 

betekenen dat er qua geur niet wordt voldaan aan de voorgestelde richtwaarde. Echter worden er in 
de Wet geurhinder en veehouderij specifieke regels gesteld met betrekking tot geurhinder in de vorm 

van geurbelasting en vaste afstanden tussen geurgevoelige objecten en geur belastende bedrijven. Dit 

staat beschreven in paragraaf 4.5.  
 

Verder worden er geen extra milieubelastende activiteiten uitgevoerd, er is reeds al een intensieve 
varkenshouderij ter plaatse aanwezig. De bedrijfsactiviteiten worden door onderhavig initiatief niet 

uitgebreid. 

 
Geconcludeerd kan worden dat er geen extra bedrijfshinder zal ontstaan en dat de nieuw te bouwen 

bedrijfswoning geen verdere bedrijfshinder zal ondervinden. 
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4.5 Geur 

De Wet geurhinder en veehouderij vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader voor de 

omgevingsvergunning. Ook in het kader van het bestemmingsplan dient getoetst te worden aan deze 
wet.  

 
Onderhavige situatie voorziet in een wijzigingsplan voor de realisatie van een nieuwe bedrijfswoning. 

In het kader van ruimtelijke ordening dienen twee aspecten te worden belicht, namelijk de vaste 

afstanden van de Wet geurhinder en veehouderij en wat het woon- en leefklimaat zal zijn ter plaatse 
van de nieuwe bedrijfswoning. 

 
De vaste afstand van een woning bij een intensieve veehouderij tot ander bedrijf die geur belastend 

is, bedraagt 50 meter. Onderhavige woning zal 140 meter van de grens van de inrichting van de 
dichtstbijzijnde intensieve veehouderij komen te liggen, waardoor er wordt voldaan aan de vaste 

afstand van Wgv. Het eigen bedrijf hoeft op basis van de Wgv niet in de toetsing meegenomen te 

worden. 
 

4.6 Geluid 
In de Wet geluidhinder is bepaald dat voor locaties in het bestemmingsplan waar woningen en andere 

geluidgevoelige bestemmingen kunnen worden gerealiseerd, de geluidbelasting wordt onderzocht 

binnen de zones behorende bij verkeerswegingen, spoorwegen en industrieterreinen. In voorliggende 
situatie is sprake van een nieuwe geluidgevoelige bestemming.  

 
In de bijlage is een wegverkeerslawaai-onderzoek toegevoegd (kenmerk: 2012-3114) waaruit blijkt 

dat de belasting ter plaatse van de gevel voldoet aan de maximale grenswaarde, echter wordt de 
voorkeurswaarde overschreden. Hiervoor wordt een ontheffing voor aangevraagd, zodat een hogere 

geluidswaarde toegestaan wordt. Echter zullen er omstreeks februari 2013 nieuwe verkeerstellingen 

gedaan worden aan de Runderbochten, bij de aanvraag omgevingsvergunning voor de woning zal het 
geluidsrapport aangevuld/aangepast worden aan de hand van de nieuwe verkeerstellingen. 

 
4.7 Luchtkwaliteit 

In het kader van een planologische procedure dient te worden aangetoond dat voldaan wordt aan de 

wettelijke normen voor wat betreft luchtkwaliteit. Hierbij dient het effect op de luchtkwaliteit in de 
omgeving als gevolg van een nieuwe ontwikkeling, als ook de toetsing aan de Wet luchtkwaliteit in 

beeld te worden gebracht. 
 

De Wet luchtkwaliteit maakt onderdeel uit van de Wet milieubeheer en bevat grenswaarden voor 

luchtkwaliteit. Conform de richtlijn van de EU gelden de grenswaarden voor de buitenlucht voor het 
gehele grondgebied van de lidstaten, met uitzondering van de werkplek. 

De uitvoeringsregels behorend bij de wet zijn vastgelegd in Algemene Maatregelen van Bestuur 
(AMvB) en ministeriële regelingen (mr) die gelijktijdig met de Wet luchtkwaliteit in werking treden. 

 
De luchtkwaliteitseisen vormen onder de nieuwe Wet luchtkwaliteit geen belemmering voor een 

ruimtelijke ontwikkeling als: 

- er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; 
- een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leidt; 

- een project 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de luchtverontreiniging; 
- een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het NSL 

(Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit). 

 
In de Algemene Maatregel van Bestuur ‘Niet in betekenende mate’ (Besluit NIBM) en de ministeriële 

regeling NIBM (Regeling NIBM) zijn de uitvoeringsregels vastgelegd, die betrekking hebben op het 
begrip NIBM. De EU heeft medio 2009 derogatie verleend waarmee het NSL inwerking is getreden. De 

NIBM norm is daarbij opgeschoven naar 3% van de grenswaarde voor NO2 en PM10.  
 

In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, infrastructuur, kantoor- en 

woningbouwlocaties en activiteiten of handelingen) opgenomen die niet in betekenende mate 
bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden 

voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Ook indien aannemelijk gemaakt kan worden dat 
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een gepland project NIBM bijdraagt, kan toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit 

achterwege blijven. 

 
Voor de realisatie van woningen betekent dit dat bij projecten waarbij sprake is van één 

ontsluitingsweg er 1.500 of meer woningen gerealiseerd worden, middels een projectsaldering moet 
worden aangetoond dat voldaan kan worden aan de luchtkwaliteitseisen. Voor projecten waarbij 

sprake is van twee of meer ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling, is een 

ondergrens 3.000 woningen van toepassing. 
 

Onderhavig project betreft de realisatie van 1 nieuwe woning. Het project is dusdanig klein van schaal 
dat het niet in betekenende mate bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. 
 
4.8 Bodemkwaliteit 

Lankema Geotechniek Zuid B.V. heeft in het kader van onderhavige planvorming een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek heeft als kenmerk 65973. 
 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd overeenkomstig de richtlijnen zoals beschreven in de 
Nederlandse norm NEN 5740:2009 “Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek”.  

Uit de conclusie is gebleken dat er uit bodemkwaliteitsoogpunt geen beperkingen bestaan ten aanzien 

van eventuele nieuwbouwplannen. De gemeente heeft het rapport beoordeeld en hierover een advies 
uitgebracht, deze is in de bijlage toegevoegd. 

 
Het volledige rapport is tevens opgenomen in de bijlage van onderhavige toelichting. 

 
4.9 Externe veiligheid 

Externe veiligheid beschrijft de risico’s die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met 

gevaarlijke stoffen. Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de bijbehorende Regeling 
externe veiligheid inrichtingen (Revi) zijn op 27 oktober 2004 in werking getreden. Het besluit legt 

veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein. 
Het besluit heeft betrekking op het gebruik, de opslag en de productieve gevaarlijke stoffen van 

inrichtingen. Verder heeft het besluit betrekking op het transport van gevaarlijke stoffen en het 

gebruik van luchthavens.  
  

Gezien de aard van de voorgenomen activiteiten (realisatie nieuwe bedrijfswoning) op de planlocatie 
is het Bevi niet van toepassing. De werkzaamheden omvatten niet het gebruik, opslag of vervoer van 

gevaarlijke stoffen.  

  
Na analyse van de risicokaart (afbeelding 4.6), blijkt dat er geen risicovolle inrichtingen aanwezig zijn 

in de nabijheid van het plangebied waardoor mogelijke belemmeringen zouden kunnen ontstaan. 
Tevens is er geen sprake van buisleidingen waarop het Bevi van toepassing is. De locatie is ook niet 

gelegen binnen het beïnvloedingsgebied van bronnen, waarmee rekening moet worden gehouden. 
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Afbeelding 4.6: Uitsnede risicokaart Noord-Brabant 
 

Geconcludeerd kan worden dat er voor dit project geen belemmeringen zijn vanuit het oogpunt van 

externe veiligheid. 
 

4.10 Kabels en leidingen 
In of nabij het plangebied liggen nagenoeg geen planologisch relevante buisleidingen en lopen tevens 

geen relevante straalpaden.  

 
Wel loopt er een waterleiding onder het perceel van de heer Bax door, hiervoor is tevens een 

dubbelbestemming opgenomen in het bestemmingsplan. Deze is echter niet gelegen ter plaatse van 
de nieuw te bouwen woning, dit heeft dan ook geen gevolgen voor de beoogde ontwikkeling.  

 
Voordat er gebouwd wordt zal er een KLIC-melding gemaakt worden om relevante kabels en leidingen 

van het plangebied in beeld te brengen. 
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5. PLANUITGANGSPUNTEN 
 

In dit hoofdstuk wordt het gewenste initiatief beschreven met betrekking tot de uitgangspunten en 
nieuwe ontwikkelingen. 

 
5.1 Beheer bestaande ruimtelijke situatie 

Onderhavig wijzigingsplan is een combinatie van een ontwikkelingsgericht en een beheersgericht 

bestemmingsplan. Dat wil zeggen dat de bestaande, legaal aanwezige ruimtelijke situatie is bestemd 
en van een actuele bestemmingsregeling is voorzien (plankaart en voorschriften). Binnen de 

bestemmingen zijn reële mogelijkheden voor het oprichten, vervangen en uitbreiden van bebouwing 
en voor het in beperkte mate veranderen van het gebruik van grond en bebouwing gegeven. In alle 

gevallen gaat het daarbij om veranderingen in bebouwing en gebruik die samenhangen met de 

bestaande functie en daarom passen binnen een beheersgericht bestemmingsplan (vandaar de 
wijzigingsbevoegdheid). In paragraaf 5.2 wordt aangegeven hoe omgegaan zal worden met 

initiatieven voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. 
 

Voor een toelichting op de juridische beheersregeling (bebouwings- en gebruiksmogelijkheden ten 
aanzien van de bestaande functies) wordt verwezen naar hoofdstuk 6 van deze toelichting. 

 

5.2 Ontwikkelingen 
Dhr. Bax, woonachtig aan de Akkerwinde 5, 5575 DA te Luyksgestel, exploiteert aan de 

Runderbochten 3 te Luyksgestel een varkenshouderij. Het bedrijf van de heer Bax is recentelijk 
uitgebreid met een vleesvarkensstal voor circa 2200 vleesvarkens. Hiervoor is op 28-01-2011 een 

bouwvergunning verleend. De omvang van het bedrijf is hierdoor gestegen naar circa 4000 

vleesvarkens.  
 

Aangezien de omvang van het bedrijf vrijwel verdubbeld is, is het voor dhr. Bax een grote opgave om, 
bij een dergelijke omvang, op tijd te kunnen handelen bij calamiteiten op het bedrijf. Hij woont 

namelijk enkele kilometers verder op in de dorpskern van Luyksgestel. Gezien de huidige 
bedrijfsvoering, waarbij geen bedrijfswoning aanwezig is, is het wenselijk om op het bedrijf 

woonachtig te zijn.  

 

 
Afbeelding 5.1: Situatietekening 
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6. PLANBESCHRIJVING 
 

In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de juridische regeling van dit wijzigingsplan. 
 

6.1 Inleiding 
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht gemeenten bestemmingsplannen op te stellen. In de Wro 

en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is nader uitgewerkt uit welke onderdelen een 

bestemmingsplan (ook: wijzigingsplan) in ieder geval moet bestaan. Het gaat om een verbeelding met 
planregels en een toelichting daarop. Daarnaast biedt zowel de Wro als het Bro opties voor een 

nadere juridische inrichting van een bestemmingsplan. Hierbij moet worden gedacht aan de 
toepassing van afwijkingsmogelijkheden en wijzigingsbevoegdheden en het toepassen van nadere 

eisen. Uitgangspunt is dat het bestemmingsplan moet voorzien in een passende regeling voor de 

komende tien jaar. Dat is in principe de geldigheidsduur van een bestemmingsplan.  
 

Het juridisch bindende onderdeel van het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding en regels. De 
voorschriften bevatten het juridisch instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gronden 

en gebouwen en bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing. De verbeelding heeft een 
ondersteunende rol voor de toepassing van de planregels alsmede de functie van visualisering van de 

bestemmingen. De plankaart vormt samen met de voorschriften het voor de burgers bindende 

onderdeel van het bestemmingsplan. 
 

Onderhavig plan is te karakteriseren als een combinatie tussen een conserverend en een 
ontwikkelingsgericht bestemmingsplan, aangezien de voorgestane ontwikkelingen reeds mogelijk zijn 

op basis van een wijzigingsbevoegdheid in het vigerende bestemmingsplan. In voorliggend 

wijzigingsplan wordt deze bevoegdheid benut en onderbouwd.  
 

6.2 Juridische planopzet 
Bij bestemmingsplannen gaat het om de belangen van burgers en bedrijven. Zij dienen zich snel en op 

eenvoudige wijze een juist beeld te kunnen vormen van de planologische mogelijkheden en 
beperkingen op één of meerdere locatie(s). Daarnaast is de vergelijkbaarheid van ruimtelijke plannen 

van belang voor degenen die deze plannen in grotere samenhang wensen te bezien. Hierbij kan 

gedacht worden aan degenen die betrokken zijn bij de planvoorbereiding, de planbeoordeling en 
het monitoren van beleid. 

 
De SVBP maakt het mogelijk om bestemmingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn 

opgebouwd en op eenzelfde manier worden verbeeld. De SVBP geeft bindende standaarden voor de 

opbouw en de verbeelding van het bestemmingsplan, zo ook voor de planregels.  
 

6.3 Hoofdopzet plankaart 
Op de plankaart is de bestemming van de in het plan begrepen gronden aangewezen en begrensd. 

Voor de benaming en de kleurstelling is aangesloten op het SVBP2008, waarin de opmaak van de 
digitale bestemmingsplannen zijn geregeld. Het vigerende bestemmingsplan “Buitengebied” voldoet al 

aan deze standaarden.
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7. ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 
 
De voorgestane ontwikkeling aan Runderbochten 3 te Luyksgestel betreft een particulier initiatief. De 

met de ontwikkeling gepaard gaande kosten worden dan ook gedragen door de desbetreffende 
particuliere initiatiefnemer. Eén en ander is vastgelegd middels een anterieure overeenkomst, 

waaronder eventuele planschade. Hiermee is de financiële haalbaarheid voor de gemeente 

gegarandeerd. 
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BIJLAGE 1: Landschappelijk inpassingsplan 
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BIJLAGE 2: Berekening landschappelijke kwaliteitsverbetering 
 



Berekening economische onderbouwing kwaliteitsverbetering
Runderbochten 3 te Luyksgestel

Waardevermeerdering

ha

Opp bouwvlak bestaand (zonder bedrijfswoning) 1,0600

Opp bouwvlak nieuw (met bedrijfswoning) 1,0600 +

Vergroting bouwvlak 0,0000

€ per ha ha
Waarde oud bouwvlak zonder woning 200.000 x 1,0600 = 212000 -/-

Waarde nieuw bouwvlak met woning 250.000 x 1,0600 = 265000

Waardevermeerdering € 53.000,00

Investering

Investering op basis van redelijkheid 20% x 53000 = € 10.600,00 --> € 10.600,00

Kosten beplanting/ groenelement

A. Houtwal

Plantmateriaal m² st / m² aantal
765 0,6 459

10% Vlier 80-100 (Sambucus Nigra) 46

30% Ruwe Berk 80-100 (Betula Pendula) 138

20% Beuk 80-100 (Fagus Sylvatica) 92

10% Hazelaar 60-100 (Corylus avellana) 46

10% Zomereik 80-100 (Quercus Robur) 46

20 % Kornoelje 80-100 (Cornus alba) 92

Aantal planten t.b.v. revitalisering (30% van totale houtwal) 138

Kosten plantmateriaal st € / st

Totaal bosplantsoen 138 x 0,65 = € 89,51 --> € 89,51

Kosten inboeten st € / st

Totaal bosplantsoen 50 x 0,65 = € 32,50 --> € 32,50

uren € / uur

Kosten aanplant 10 x 35 = € 350,00 --> € 350,00

uren € / uur

Kosten onderhoud gemiddeld per jr 8 x 35 = € 280,00

€ kap.factor

Onderhoud gekap. met factor 10 280 x 10 = € 2.800,00 --> € 2.800,00

€ 3.272,01

B. Haag

Beukenhaag (Fagus Sylvatica) m¹ st / m¹

Plantmateriaal 163 x 4 = 652

st € / st

Kosten plantmateriaal 652 x 0,85 = € 554,20 --> € 554,20

st € / st

Kosten inboeten 50 x 0,85 = € 42,50 --> € 42,50

uren € / uur



Kosten aanplant 10 x 35 = € 350,00 --> € 350,00

uren € / uur

Kosten onderhoud 2x per jaar 10 x 35 = € 350,00

€ kap.factor

Onderhoud gekap. met factor 10 350 x 10 = € 3.500,00 --> € 3.500,00

€ 4.446,70

C. Hoogstamboomgaard

Plantmateriaal:

Gemengde hoogstam fruitbomen totaal aantal st. 11

3,5 meter hoog met een omvang van 15-20

Gras totaal aantal m² 825

st € / st

Kosten boompalen en boomband 11 x 6,5 = € 71,50 --> € 71,50

st € / st

Kosten plantmateriaal fruitbomen 11 x 35 = € 385,00 --> € 385,00

st € / st

Kosten inboeten 1 x 35 = € 35,00 --> € 35,00

uren € / uur

Kosten aanplant boomgaard 6 x 35 = € 210,00 --> € 210,00

uren € / uur

Kosten aanleg gras 8 x 35 = € 280,00 --> € 280,00

uren € / uur

Kosten onderhoud gemiddeld per jr 25 x 35 = € 875,00

€ kap.factor

Onderhoud gekap. met factor 10 875 x 10 = € 8.750,00 --> € 8.750,00

€ 9.731,50

Totaal

Totale investeringskosten ten behoeve kwaliteitsverbetering € 17.450,21

Benodigde investering ten behoeve van bedrijfsuitbreiding € 10.600,00

Extra kwaliteitswinst € 6.850,21
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BIJLAGE 3: Verkennend bodemonderzoek & beoordeling 
bodemonderzoeksrapport 
 



BEOORDELING BODEMONDERZOEKSRAPPORT 
 
 
Lokatie:    Runderbochten 3, Luyksgestel 
Opdrachtgever:   van Dun Advies BV 
Reden bodemonderzoek: nieuwbouw woonhuis 
Onderzoek uitgevoerd door: Lankelma Geotechniek Zuid B.V. 
Projectnummer:   65973 
Datum rapport:   30 november 2012 
Onderzoeksopzet:  NEN 5740 
Beoordeeld door:  sector Grondgebiedzaken, René Schellekens 
Datum beoordeling:  14 januari 2013 
Archiefnummer:   171 
 
 
Conclusie rapport: 
In de bovengrond (MM1) is cadmium verhoogd aangetroffen. 
In de ondergrond (MM2) zijn geen verhogingen aangetroffen. 
In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan cadmium, zink en barium aangetroffen, een matig 
verhoogd gehalte aan kobalt en een sterk verhoogd gehalte aan nikkel. 
 
Conclusie beoordeler: 
De concentratie aan cadmium in de bovengrond betreft een lichte verontreiniging en vormt geen 
aanleiding tot het laten uitvoeren van een nader onderzoek. 
Ook vormen de verontreinigingen in het grondwater geen directe aanleiding voor het verlenen van een 
bouwvergunning; een gebruiksbeperking voor het grondwater is meer op zijn plaats. 
 
Advies: 
Op basis van de gegevens uit het bodemonderzoeksrapport wordt nieuwbouw van een woning op het 
onderzochte perceelsgedeelte niet ontraden. 
Het gebruik van het grondwater voor menselijke consumptie, veedrenking of voor het besproeien van 
eetbare gewassen wordt wel ontraden. 
 
Opmerking: 
Volledigheidshalve wordt vermeld dat bij een verkennend bodemonderzoek sprake is van een 
steekproefsgewijze bemonstering, gericht op het aantonen van concentraties van redelijke omvang. De 
mogelijkheid blijft daarom bestaan dat puntverontreinigingen niet door het onderzoek worden 
aangetoond. 
 
Hergebruik grond: 
Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, 
dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer multifunctioneel 
toepasbaar is. 
 
    Aan deze beoordeling kunnen geen rechten ontleend worden! 

Onderhavig onderzoek is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de 

algemene milieukundige kwaliteit van de bodem binnen het 

onderzochte gebied.  
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BIJLAGE 4: Wegverkeerslawaaionderzoek  
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 1 Inleiding
Aanleiding Er zijn plannen om bij het agrarische bedrijf aan de Runderbochten 3 in  

Luyksgestel een (bedrijfs-) woning te realiceren. De woning komt te liggen 
binnen de geluidszone van de weg Runderbochten. In het kader van de 
bestemmingsplanprocedure heeft de gemeente Bergeijk. Daarom om een 
akoestisch onderzoek gevraagd.

Doel van het onderzoek Het plan ligt binnen de invloedssfeer van de weg Runderbochten, die in het 
kader van de Wet geluidhinder gezoneerd is. In het akoestisch onderzoek 
wordt onderzocht of de geluidbelasting van de weg op de nieuwe woning 
voldoet aan de wettelijke eisen.

Gebruikte gegevens Bij het uitvoeren van het onderzoek is gebruik gemaakt van:
• Aangeleverde tekening met projectnummer 97045-023, Blad 1-01 , 

laatst gewijzigd 19 oktober 2012;
• Verkeersintensiteiten en overige verkeersgegevens, afkomstig van de 

gemeente Bergeijk;
• Kadastrale kaarten;
• (Lucht-) foto's.

Bijlagen Bijlage 1: Ligging plangebied

2012-3114-0
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 2 Wettelijk kader
In de Wet geluidhinder (Wgh) zijn regels opgenomen voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige 
bestemmingen (zoals bijvoorbeeld woningen) door het weg- en spoorwegverkeer. Bij akoestisch 
onderzoek moet daarbij worden uitgegaan van het maatgevende toekomstige jaar. In het algemeen is dit 
10 jaar na realisatie of na het akoestisch onderzoek. Dit hoofdstuk beschrijft de regels uit de Wet 
geluidhinder die van toepassing zijn op dit onderzoek.

Zone van de weg Iedere weg heeft van rechtswege een zone, met uitzondering van wegen die 
liggen binnen een tot woonerf bestemd gebied en wegen waarop een 
wettelijke snelheid geldt van 30 km/u. Binnen de geluidszone is het ver-
plicht een akoestisch onderzoek in te stellen naar de te verwachten geluids-
belasting op de gevel van toekomstige geluidsgevoelige bestemmingen. De 
zonebreedte van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken en of het 
een binnen- of buitenstedelijke weg is.

Correcties De Wet geluidhinder gaat ervan uit dat het verkeer in de toekomst stiller 
wordt, onder andere door Europees bronbeleid. Daarom mogen op de 
berekende geluidsbelastingen enkele correcties worden toegepast.

Er gelden generieke correcties van 5 dB als het gaat om wegverkeer met 
een snelheid van minder dan 70 km/u en van 2 dB als het gaat om weg-
verkeer met snelheid van 70 km/u of meer.

Afhankelijk van het soort wegdek geldt er daarnaast een correctie van 1 dB 
of 2 dB voor wegverkeer met een snelheid van 70 km/u of meer.

Grenswaarden1 De Wet geluidhinder kent een voorkeursgrenswaarde. Als aan deze waarde 
wordt voldaan, is er voor de Wet geluidhinder geen belemmering voor het 
bouwplan. Als de geluidsbelasting de voorkeursgrenswaarde overschrijdt, is 
onderzoek naar mogelijkheden om de geluidsbelasting te reduceren nodig. 

Als reductie van de geluidsbelasting niet mogelijk is en de maximale grens-
waarde niet wordt overschreden, kan een hogere grenswaarde worden 
aangevraagd bij het college van Burgemeester en Wethouders. Als een 
ontheffing wordt verleend, dient het maximaal optredende binnenniveau in 
de woning van 33 dB gewaarborgd te zijn. Dit is verwerkt in het Bouwbesluit 
en hiermee worden dus eisen aan de geluidwering van de gevel gesteld. 

Het onderhavige plan is gelegen buiten de bebouwde kom en er is sprake 
van een nieuwe agrarische bedrijfswoning. Hiervoor gelden de volgende 
grenswaarden.
• Voorkeursgrenswaarde: 48 dB
• Maximale grenswaarde: 58 dB

1 De voorkeursgrenswaarde wordt in de Wet geluidhinder aangeduid als 'ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting'. De maximale 
grenswaarde wordt beschreven als een 'hogere dan de genoemde waarde'. In de praktijk wordt vaak over voorkeursgrens-
waarde en maximale grenswaarde gesproken, zo ook in dit onderzoek.
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Gemeentelijk beleid 
hogere waarden

De gemeente Bergeijk heeft het 'Ontheffingenbeleid hogere waarde-
procedure gemeente Bergeijk' vastgesteld. Hierin is het gemeentelijk beleid 
ten aanzien van het vaststellen van grenswaarden hoger dan de 
voorkeursgrenswaarde opgenomen.

In het beleid worden de criteria beschreven waaraan voldaan moet worden 
bij het vaststellen van een hogere waarde. De hoofdcriteria zijn:
1. Bronmaatregelen zijn niet mogelijk;
2. Stedenbouwkundige maatregelen zijn niet mogelijk;
3. Verkeerskundige maatregelen zijn niet mogelijk;
4. Landschappelijke bezwaren;
5. Financiële overwegingen.

Naast deze hoofdcriteria moet aan tenminste één van de in het beleid 
genoemde subcriteria voldaan worden. Het onderhavige plan voldoet 
tenminste aan het criterium 'Nodig vanwege grond- of 
bedrijfsgebondenheid'.
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 3 Uitgangspunten
Planbeschrijving Het plan omvat de bouw van een nieuwe agrarische bedrijfswoning. De 

locatie blijkt uit de  bijlage (Ligging plangebied). 

Onderzochte wegen Het plan ligt binnen de geluidszone van de weg Runderbochten. Het plan 
ligt niet binnen de geluidszone van andere wegen of spoorwegen.

Verkeersgegevens De verkeersgegevens zijn aangeleverd door de gemeente Bergeijk. De 
verkeersintensiteiten volgen uit de verkeersmilieukaart van de gemeente. 
Er zijn intensiteiten voor het jaar 2010 en voor het jaar 2020 aangeleverd. 
Uit deze gegevens is de gemiddelde groei van de intensiteit per jaar 
berekend. Vervolgens is de verwachte verkeersintensiteit voor het jaar 2023 
berekend. 

De voertuig- en periodeverdelingen van de weg Runderbochten zijn niet 
bekend. Daarom heeft de gemeente (tel-) gegevens aangeleverd van een 
vergelijkbare weg. De gehanteerde voertuig- en periodeverdeling volgt uit 
deze gegevens. 

Volgens opgave van de gemeente wordt de rijsnelheid op de weg 
Runderbochten binnen korte tijd gewijzigd van 80 naar 60 kilometer per 
uur. In overleg met de gemeente is reeds rekening gehouden met deze 
wijziging.

In onderstaande tabel zijn de rijsnelheid, de zonebreedte en de 
gehanteerde aftrek weergegeven.

Tabel 3.1: Verkeersgegevens

Weg Rijsnelheid
 [km/u]

Zone-
breedte

[m]

Correcties
[dB]

1 2 3 totaal

Runderbochten 60 250 -5 -1 0 -6

De in tabel 3.1 genoemde correcties zijn achtereenvolgens:
1. Generieke correctie, afhankelijk van de rijsnelheid -2 of -5 dB (artikel 

3.4 van het RMG20121);
2. Correctie afhankelijk van het soort asfalt, -1 of -2 dB bij een rijsnelheid 

van 70 km/u of meer (artikel 3.5 van het RMG2012);
3. Plafondcorrectiewaarde van +1,5 dB (alleen voor rijkswegen);
Een negatieve waarde is een reductie, een positieve waarde een ophoging.

Bijlage Bijlage 2: Verkeersgegevens

1 Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012
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 4 Modellering
De berekening van de geluidsbelastingen ten gevolge van het wegverkeer is uitgevoerd volgens 
Standaard Rekenmethode II op basis van het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012. Het gebruikte 
programma is Geomilieu V2.12 van dgmr. Dit hoofdstuk geeft een toelichting op de uitgangspunten bij de 
modellering.

Wegen Op basis van de aangeleverde verkeersgegevens is een rijlijn gemodelleerd. 
De rijlijn is in een groep gemodelleerd. Vervolgens is aan deze groep een 
groepsreductie toegekend, overeenkomstig de correctiewaarde 'correctie 1' 
uit tabel  3.1. De berekeningsresultaten, inclusief groepsreductie, zijn nu 
direct te toetsen aan het wettelijke kader. De correcties 'correctie 2' en 
'correctie 3' worden door Geomilieu automatisch berekend. 

Bodemmodel Het rekenmodel rekent met een standaard absorptiefractie van 1,0. 
Akoestisch reflecterende gebieden zijn ingevoerd met een absorptiefractie 
van 0,0.

Gebouwen Gebouwen die van invloed zijn op afscherming en reflectie van geluid zijn in 
het rekenmodel ingevoerd.

De locatie van de nieuwe woning is overgenomen uit de aangeleverde 
tekening. De locatie van de woning betreft overigens nog een voorstel.

Rekenpunten De geluidsbelasting is berekend op de bebouwingsgrenzen van de nieuwe 
woning. Omdat de nieuwe woning uit 2 bouwlagen zal bestaan, is de 
invallende geluidsbelasting berekend op 1,5 m hoogte (begane grond) en 
4,5 m hoogte (verdieping).

Bijlage Bijlage 3: Gegevens rekenmodel
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 5 Berekeningsresultaten en bespreking
Met behulp van het opgestelde rekenmodel zijn de geluidsniveaus berekend op de nieuwbouw. 
De geluidsbelasting Lden is per weg berekend. 

Berekeningsresultaten In tabel 5,1 staat een overzicht van de geluidsbelastingen Lden op de 
geplande nieuwe woning. Overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde 
zijn vet gedrukt.

Tabel 5.1: Geluidsbelasting, Lden  in dB

Weg NO-gevel ZO-gevel ZW-gevel NW-gevel

Begane grond 42 53 58 54

1e verdieping 44 53 58 54

Bespreking van de 
resultaten

De geluidsbelasting ten gevolge van de weg Runderbochten overschrijdt de 
voorkeursgrenswaarde op drie van de vier gevels. De geluidsbelasting op de 
vierde gevel is lager dan 48 dB. Deze gevel is daarmee geluidsluw. 

Door middel van bronmaatregelen (stil asfalt) is een reductie van de 
geluidsbelasting van circa 4 dB te bereiken. Ook na deze maatregel zal de 
voorkeursgrenswaarde zodoende overschreden worden. De kosten van de 
maatregel hebben enkel effect op één woning, waardoor deze maatregel op 
financiële bezwaren zal stuiten. 

Overdrachtsmaatregelen (een scherm) zijn door de relatief kleine afstand 
tussen de woning en de weg theoretisch mogelijk. Een scherm zal echter 
het vrije zicht op en vanuit de woning verhinderen en daardoor op 
landschappelijke en stedenbouwkundige bezwaren stuiten. Daarbij zou een 
zeer hoog scherm nodig zijn om ook de geluidsbelasting op de 1e 
verdieping te reduceren. 

De locatie van de woning is nog niet definitief. Gezien de geluidsbelasting 
wordt de woning bij voorkeur zo ver mogelijk van de weg Runderbochten 
gebouwd, maar zeker niet dichter bij de weg dan waar in dit onderzoek 
vanuit is gegaan. Door de ligging van de bestaande stallen ten opzichte van 
de weg, zal het echter niet mogelijk zijn om de woning op een beduidend 
grotere afstand van de weg te bouwen.

De Wet geluidhinder biedt voor dit soort situaties, waarin maatregelen niet 
haalbaar of mogelijk zijn, de mogelijkheid hogere waarden vast te stellen.

Bijlage Bijlage 4: Berekeningsresultaten
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 6 Conclusies
De geluidsbelasting Lden op de nieuwe woning ten gevolge van het wegverkeer is onderzocht voor het jaar 
2023. Hieruit volgt:

Resultaten 
geluidsbelasting

• De geluidsbelasting op de nieuwe woning overschrijdt de 
voorkeursgrenswaarde ten gevolg van de weg Runderbochten. Wel 
wordt voldaan aan de maximale grenswaarde.

• De locatie van de woning is nog niet definitief. Gezien de 
geluidsbelasting wordt de woning bij voorkeur zo ver mogelijk van de 
weg Runderbochten gebouwd, maar zeker niet dichter bij de weg dan 
waar in dit onderzoek vanuit is gegaan.

Maatregelen en hogere 
waarden

• Maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting door de weg 
Runderbochten zijn niet haalbaar.

• Er kan voldaan worden aan de criteria uit het 'Ontheffingenbeleid 
hogere waardeprocedure gemeente Bergeijk'. Na afgifte van hogere 
waarden is het bouwplan mogelijk.
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Bijlage 1

Ligging plangebied





Bijlage 2

Verkeersgegevens



Etmaalintensiteit (aangeleverd en toekomstig)
Aangeleverd jaar: 2010 Gemiddelde groei per jaar: 2,37%
Intensiteit in aangeleverd jaar 3752 Totale groei over 13 jaar: 35,60%
Gewenst jaar: 2023
Intensiteit in gewenst jaar 5088
Verdelingen voertuigverdeling (% per periode) periodeverdeling (% per uur)
periode
dag 87,93 8,15 3,92 6,56
avond 93,06 5,20 1,73 3,42
nacht 88,54 10,42 1,04 0,95
Overige gegevens
Snelheid: 60 km/u
Wegdektype: DAB

Runderbochten, wegvak Neerrijt – Hoolstraat

lv mv zv
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Model: VL 2023
Runderbochten 3 - Luijksgestel

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf X-1 Y-1
01 erfverharding 0,00     -11709,73       5126,38
02 Runderbochten 0,00     -11758,19       5184,45
03 bedrijfswoning 0,00     -11716,08       5130,34

19-12-2012 18:08:27Geomilieu V2.12
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Model: VL 2023
Runderbochten 3 - Luijksgestel

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k X-1 Y-1
01 bedrijfswoning     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     -11724,17       5122,54
02 stal     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     -11700,68       5131,61
03 stal     5,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     -11690,80       5106,68
04 nieuwe stal     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80     -11689,56       5078,46

19-12-2012 18:08:27Geomilieu V2.12
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Model: VL 2023
Runderbochten 3 - Luijksgestel

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel X Y
01 ZW-gevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja     -11719,88       5115,93
02 NW-gevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja     -11719,80       5125,57
03 NO-gevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja     -11711,26       5121,81
04 ZO-gevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja     -11711,83       5112,80

19-12-2012 18:08:27Geomilieu V2.12
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Model: VL 2023
Runderbochten 3 - Luijksgestel

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Groep ISO M ISO H Hdef. Type Hbron Helling Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Lengte
01 Runderbochten Runderbochten      0,00      0,00 Relatief Verdeling   0,75  0 W0 Referentiewegdek  60  60  60  60  60  60  60  60  60           194,07

19-12-2012 18:08:27Geomilieu V2.12
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Model: VL 2023
Runderbochten 3 - Luijksgestel

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) X-1 Y-1
01 Runderbochten   5088,00   6,56   3,42   0,95  87,93  93,06  88,54   8,15   5,20  10,42   3,92   1,73   1,04     -11761,89       5182,92

19-12-2012 18:08:27Geomilieu V2.12
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Rapport: Groepsreducties
Model: VL 2023

Groep Reductie Sommatie
Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

(hoofdgroep)
  Runderbochten 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

19-12-2012 18:08:41Geomilieu V2.12
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Rapport: Resultatentabel
Model: VL 2023

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
01_A ZW-gevel 1,50 57,2 53,9 48,5 58,0
01_B ZW-gevel 4,50 57,5 54,2 48,8 58,3
02_A NW-gevel 1,50 53,1 49,8 44,4 53,9
02_B NW-gevel 4,50 53,5 50,1 44,8 54,2
03_A NO-gevel 1,50 41,6 38,3 33,0 42,4

03_B NO-gevel 4,50 43,3 40,0 34,6 44,1
04_A ZO-gevel 1,50 51,9 48,6 43,2 52,7
04_B ZO-gevel 4,50 52,7 49,3 44,0 53,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

19-12-2012 18:09:28Geomilieu V2.12
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Naar aanleiding van uw schrijven van 4juli 2012, inzake het verzoek van de I1eer R.M.A. Bas,
Akkerwiiide 5 te Luyksgestel, deletl wij u het volgende tnede.

Op basis van overleg met R.M.A. Bax, de door uw geineente toegezonden stukken en nader onderzoek
koint de Adviesconunissie Agrariselie Bouwaanvrageii tot de volgeizde bevindingen.
R.M.A. Bas esploiteert aan de Runderbocliten 3 te Luyksgestel een agrarisch bedrijfdat liij in 2007 van
zijn vader heeft overgenotren. Op deze locatie is sinds dejaren zeventig ccn vleesvarkensbedrijfgeves-
tigd. In 1978 is op een kavel van 1.1 lia een stal voor circa 650 vleesvarkens gebouwd en beginjaren
tachtig is een tweede stal voor iets meer dan 900 vleesvarkens gebotiwd. Een bedrijfswoning is niet
aanwezig. R.M.A. Bax zelf is woonachtig aan liet adres Akkerwinde 5 te Luyksgestel.

Op die wijze heeft fhet bedrijftnet 1500 A 1600 vleesvarkens tot liedett gefunctioneerd. Het bedrijfis
ingerielit tnet een droogvoersysteem en een traditionee) ventilatiesysteetn met een indirecte lcuehtinlaat
vanuit de centrale gang en afzuiging per afdeling.Per afdeling zijn een aantal liokken aan elkaar
verbonden, zodat een groepsgrootte van teinninste 40 dieren ontstaat. In dat geval kan nainelijk worden
uitgegaan van een beschikbare ruimte per vleesvarken van 0.72 in2 in plaats van 0.80 m2.

ln 2011/2012 is een vleesvarkerisstal gebouwd van 32'/z .c 71 ineter. De stal biedt ruiinte aan 2040
vleesvarkens. Bij dit aantal is uitgegaan van een beschikbare ruimte van 0.80 m2 per vieesvarken.
Deze stal is ingedeeld iniddels een centrale gang met afdelingen en enkele voorruiintes waarin onder
andere de luchtwassers zijn opgesteld. De stal is voliedig onderkelderd tot op eerl diepte van 1.80 tneter
waarbij luchtkanalert onder de stal zijn aangebraclit van waaruit de ventilatieluclit via de gangpaden wordt
irngelaten, hetgeen bouwteclhniscl7 een duurdere variant van ventileren is. De stal is, net als de bestaande
stallen, ingericlit met een droogvoersysteem met brijbakkeii waarbij de bestaande voerkeuken kon worden
gehandliaafd.

Door de bouw van deze stal en de toepassing van luclitwassers kunnen door het intern salderen aanpassin-
gen aan de bestaande stallen in Iiet kader van het Besluit Huisvesting aclzterwege blijven.
De stal is afgelopen mei in gebruik genomen, zodat vanafinedio augustus de eerste vleesvarkens geleverd
kunnen worden. De mestafzet vindt Itioofdzakelijk plaats voor verwerking iniddels het Ktinnac procede.
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Lilad 2

Het verzoek onivat de bottw van eeu bedrijfswoning aan de Rundec•bocliten 3 te Luvksgestel. R.M.A. E3ax
liclatte toe dat hij toezicht op de bedri,jfslocatie van groot belang acht. In dat kader verwees Izij naar uitvat
van elektriciteit afgelopen winter als gevolg van scliade aan cen kabel door grondwcrkzaamhcdcn. In dat
specifieke geval bleefsterRe van dieren uit, enerzijds als gevolg van de lage buitentemperatuur en ander-
zijds door de minder gesloten uitvoeringvan de oudere stallen.
Hij gafaan dat bij het woonaclttig zijn op de bedrijfslocatie de afhankelijkheid van Iiet functioneren vfui
het alarmsysteeni minderza.l zijn en toeziclit eenvoudiger mogelijk is.

Op basis van de voorgnande bevindingen koint de Adviescotnmissie Agrarische I3ouwaanvragen tot de
volgende conclusic. Het voorliggend verzoek betreft de bottw vati een agrarische bedrijfswoning aan de
Rttnderbocliten 3 te Luyksgestel.
De bedrijfsvoering is middels de uitbreiding van de bedrijfsbebouwing fors in onlvang toegenoinen en
voldoet op die wijze ook aan ltet Besluit Huisvesting.

ln het bestei-nmingsplan is een omschrijving opgenonzen voor "volwaardig agrarisch bedrijf". In dat kader
constateert de Adviescomtnissie Agrariscfhe Bouwaanvragen dat de bedrijfsvoeritig aan de Runderbocliten
3 te Luyksgesteljaarrotid een arbeidsbeltioefte iheeft van tenminste den volwaardige arbeidskrachten dat
norinaliter tnet de gepraktiseerde bedrijfsvoering, gelet op de omvang ervan en de inoderniteit van de
bedrijfsuitrusting, een redelijk inkomen kan worden verworven en de continuiteit op langere terinijn
redelijkerwijs is gewaarborgd.
Satnenvattend is aati de Rundet•bochten 3 een volwaardig agrariach bedrijfaanwezig, waarbij, tnede gelet
op de aanweziglieid van levende have op Itiet bedrijf, een bedrijfswoningnoodzakelijk is voor het toezicht
op de bedrijfsvoering.

Graag ontvangen wij een kopie van het sclirijven van de gemeente, waarin de genotnen besiissing aan de
aanvrager wordt medegedeeld.

Hoogachtend,

ADVIESCOMMISSIE AGRAIsISCHE
BOUWAANVRAGEN ?/

?

;??
H. rlings
secretaris
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