
rml¡lü¡üüllililHtI¡lüllllfiffi

NOTA ZIENSWIJZE BESTEMMINGSPLAN "KOM CASTEREN 2019"

lnleiding
Het ontwerpbestemmingsplan "Kom Casteren 2019" heeft van 21 februari 2019 tot en met 3 april 2019 ter
inzage gelegen. Gedurende de termijn van terinzagelegging zijn 2 zienswijzen ingediend, waaronder 7
reactie van wettelijk vooroverleg partners, en is duidelijk geworden dat het plan op ondordelen nog
(ambtshalve) gewijzigd moet worden.

Hieronder worden de hoofdpunten van dø íngediende zienswijzen weergegeven, beoordeeld en van een
standpunt voorzien. De raad heeft de integrale teksten van de ingedíende zienswijzen ontvangen.
Alle benoemde zienswijzen zijn tijdig ingekomen en worden in de afweging over het
ontwe rpbeste m m i ngsp lan betrokke n.

ln deze nota wordan alle voorgenomen wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan benoemd. Daama
worden deze aanpassingen verwerkt en wordt de nota namens de raad ondeñekend.

A. Ambtshalve wijzigingen
Tijdens de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage lag, is naar voren gekomen dat er verschil-
lende foutjes/omissies in het bestemmingsplan zijn gevonden.

Het bestemmingsplan passen we op de volgende onderdelen aan;

1. Toelichting
1. Paragraafl.lAanleidingendoel:dezin: .,...inhoudelijkwijzigenderegelingenechternietln-

houdelijk wijzigen de regelingen echter niet of nauwelijks
wiiziot in
lnhoudelijk wijzigen de regelingen echter niet of nauwelijks.

2. Paragraaf 3.5.4 Welstandsnota Bladel
3u alinea: ..... ln de vwelstandsnota worden criteria ...
wiiziqt in:
ln de welstandsnota worden criteria ......

3. Paragraaf 3.5.4 Welstandsnota Bladel
ïoevoecen onder de laatste alinea:
indien het gemeentelijk beleid gedurende de planperiode van dit bestemmingsplan wordt gewij-
zigd, wordt bij de verlening van de omgevingsvergunning rekening gehouden met die wijziging;

2. Planregels
1. De definitie 'Wonen' is nu niet opgenomen in het bestemmingsplan. Deze definitie dient wel

toegevoegd te worden. Deze definitie wordt toegevoegd aan Artikel 1 Begrippen
toevoeqen:
Wonen: een perceel ten behoeve van het hoofdverblijf van één huishouden per woning.

2. De maximale oppervlakte overkappingen van 25 m2 mag uit alle artikelen van het bestem-
mingsplan verwijderd worden. Dit artikel vormt een beperking ten opãchte van het vigerende
bestemmingsplan Casteren 2010. Door dit artikel te verwijderen komt het maximale aantal m2

op te richten overkappingen te vallen onder een ander artikel, namelijk: 'de gezamenlijke opper-
vlakte van bijbehorende bouwwerken, voor zover gesitueerd buiten het bouwvlak, bedraagt
maximaal 85m'
Het betrefi de volgende artikelen:
a. ln artikel 15.2.2.d. bestemming Wonen, Bijbehorende bouwwerken, onder punt 3

venr¡iideren:
'de gezamenlijke oppervlakte aan overkappingen bedraagt maximaal 25 m2'

b. ln artikel 16.2.2.c. bestemming Woongebied, Bijbehorende bouwwerken, onder punt 3
ven¡¡iideren:
'de gezamenlijke oppervlakte aan overkappingen bedraagt maximaal 25 m''.

e. ln artikel 1A.2.2. e, bestemming Woongebied, Bijbehorende bouwwerken, de ¿in:
'de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken bedraagt maximaal 85 m2'

wiiziot in:
'de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken, voor zover gesitueerd buiten
het bouwvlak, bedraagt maximaal 85 m'
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B. Beoordeling zienswijzen

ZienswiJze 1:

Waterschap Ðe Dommel, behandeld door M "Nierop. Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
Datum zienswijze: 25 februari 201 9, kenmerk 256897/U'l 22954.
Ontvangen: 26 februari 2019, registratienummer 19ik.01510.

Kernpunt van de ingediende zienswijze
lndiener geeft aan dat het Regionaal Waterbergingsgebied aan de zuidzijde van Casteren, zoals begrensd in
de Provinciale Verordening Ruimte (geconsolideerd januari 2019) ontbreekt. Zie onderstaande figuur:

W¡tortrrglng Voþrdôntng Ru¡mto

lndiener verzoekt het Regionaal Waterbergingsgebied dubbel te bestemmen als '\¡Vaterstaat-
waterbergingsgebied" met de bijbehorende Regels, en in de Toelichting "Regionaal Waterbergingsgebied" te
omschrijven en de doelstelling hiervoor op te nemen. Een bestemmingsplan strekt ter plaatse van de aan-
duiding Regionale Waterberging mede tot behoud van het waterbergend vermogen van dat gebied. Zie de
voonvaarden in artikel 13 van de Verordening Ruimte. lndien gewenst kan indiener adviseren over de om-
schrijving in de begrippenlijst en de op te nemen Regels.

Beoordeling zienswijze 1

ln overleg met Waterschap de Dommel is gekeken naar een geschikte oplossing voor dit gebied

Conclusie
De zienswijze leidt wel tot aanpassing ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

Het bestemmingsplan passen we op de volgende onderdelen aan:

1. Toelichting
Op bladzijde 38 en 39 (S 4.7.1 en 4.7.41, wordt de toelichting aangevuld met een passage over het water-
bergingsgebied.

"De regels voor de waterhuishuishouding zy'n opgenomen in de Keur 2015. Samen met de legger vormt de
Keur hetjuridisch instrumentartum van het Waterschap. tn de Keur zin onder andere regels opgenomen met
betrekking tot compensatiemaatregelen in het geval van een toename van het verhard opperulak. Daarnaast
zijn in de Keur gebods- en verbodsregelingen opgenomen die betrekking hebben op handelingen in en rond
watergangen en waterkeringen die zün opgenomen in de legger.
Ook op grond van de Verordening ruimte van de provrncie Noord-Erabant ziin een aantal waterhuishoud-

kundige waarden geborgd. Voor het plangebied geldt dit specifiek voor het regionaal waterbergingsgebied,

dat aan de zuidzüde van Casteren is gelegen. Het gebied ligt voor een beperkt deel over de kern (omgeving
De Gagelvelden, Laaibeemden) en voor het overige over het buitengebied. De doelstelling van het gebied is
primair het waterbergend vermogen te behouden. Op grond van de Verordening ruimte gelden in het be-
lang hieruan een aantal randvoorwaarden voor de inrichting en het gebruik van het gebied. Het waterschap

vormt de toetsingsinstantie voor ontwikkelingen en werkzaamheden binnen dit gebied. "
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"4.7.4 Water in het bestemmíngsplan
Aan de zuidrand lígt een smalle strook die bestemd is als 'Water'. Ook aan de zuidzl'de is een gebied aange-
duid als 'Waterstaat - waterbergingsgebied'- Voor dit gebied geldt als doelstelling mede het behoud van het
waterbergend vermogen. Daartoe z!'n er voorwaarden verbonden aan het real¡seren van bebouwing en uít-
voeren van werke4 geen bouwwerk zfnde of van werkzaamheden. Verder zifn binnen alle bestemmingen
water en waterhuishoudkundige voozieningen toegestaan. Hierdoor biedt dit bestemmingsplan maximale

flexibiliteit met betrekking tot het realiseren van voorzien¡ngen voor waterberging en inlìltratie van hemelwa-
ter.

Dit bestemmingsplan is een conseruerend bestemmingsplan en maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk
die van invloed kunnen zijn op de waterhuishoudkundige situatie. Mocht sprake zi¡n van de toename van

verhard opperulaþ dan gelden de regets van de Keur van het waterschap (zíe ook paragraaf 4.7.'l). Hierdoor
is geborgd dat - in het geval uan ontwikkelíngen groter dan 2.000 m¿ - compenserende maatregelen worden

getroffen om vercnelde afuoer van hemelwater te voorkomen.

2. Planregels
ln de regels wordt het artikel 'Waterstaat - Waterbergingsgebied' toegevoegd. Door dit artikel wordt geborgd
dat de gronden mede bestemd zijn tot het behoud van het waterbergend vermogen van het gebied.
Toevoegen

Artikel XXX Waterctaat - Waterbergingsgebied
XXX.I Bestemmlngsomschrilving
De voor'Waterstaat - Waterbergingsgebied' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende
bestemmingen, mede bestemd voor het behoud, het herstel en/of de ontwikkeling van het waterbergend
vsrmogen,

XXX2 Bouwregels
XnL2.1 Bouwen ten behoeve van de bestemming
Op en in de gronden als bedoeld in artikel XXX.I, mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de
bestemming, en voorts met inachtneming van de volgende regels:

a. uitsluitend toegestaân zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de waterberging;
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 2 m.

XXK2.2 Afuuijken ten behoeve van het bouwen
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde ¡n art¡-
kel XXX.2.1 voor het bouwen overeenkomstig de onderliggende enkelbestemming indien:

a. bebouwing mogelijk is krachtens de onderliggende bestemming;
b. het behoud van het waterbergend vermogen van het gebied is verzekerd;
c. vooraf advies is ingewonnen bij het waterschap.

XXX.3 Omgevlngsvergunnlng voor het uiWoeren van een werk, geen bouwwerk ziinde, of van werk-
zaamheden
XXX.3.i Verbod
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwer-
ken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

a. het ophogen ofegaliseren, dan wel ontginnen van gronden;
b. het aanbrengen of wijzigen van kaden;
c. het winnen of stuwen van water en andere werken of werkzaamheden die een wezenlijke wijziging

van de grondwaterstand ofde waterhuishouding beogen often gevolge hebben.

XnC3.2 Uitzonderingen
Het in artikel XXX.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op:

a. werken en werkzaamheden welke het normale onderhoud betreffen;
b. werken en werkzaamheden welke noodzakelijk zijn in verband met het op de bestemming gerichte

beheer of gebruik van de grond;
c. werken en werkzaamheden welke reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden

van dit plan.

XXX.3.3 Voonraarden voor verlenen omgevingsvergunning
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De in artikelXXX.3.l vermelde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien
a. gcen onêvonredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de

aanweáge aardkundige waarden van de gronden en
b. bij het waterschap advies is ingewonnen over het gestelde onder a. van dít lid.

ln artlkel 1. Bcgrippen torvocgen:
1.XXX Waterberging
Het in tijden van neerslag üjdelijk vasthouden vãn \¡rater

1 .)üX Waterhuishouding
De wijze waarop water in een bepaald gebied wordt opgenomen, zich verplaatst en gebruikt, verbruikt en
afgevoerd wordt.

3. Verbeclding
Op de verbeeldíng wordt de dubbelbestemming Waterstaat - Waterbergingsgebied' toegekend aan de
gronden.
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Zienswiize 2:
tPijlweg 2,5632 AR Eindhoven.

O-a1üm?iãnãwipe. ZS máãrt ælS, kenm€rx aeniw¡zen ontwerp bestemmingsplan Kom Casteren 2019
Ontvangen: 2 aprll 2019, registrat¡enummer 19ik.02562.

Kernpunt van de ingediende ¿lanswlize
Gezien de gemaakte afsprakenr vastgelegd in een posterieu-
rê overeenkomst voor bestemmtngsptan KerKeneind-Wagenbroeken, d¡en6n er volgens indieners wijzigingen
doorgevoerd te worden in het ontwerp, te weten;

a. Opneminq voorwaarden posterieure overeenkomst
Afspraken opgenomen in de posterieure overeenkomst van 7 september 2015 graag overnemen in
het nieuwe bestemmingsplan Kom Casteren 2019;

b. Wiizioing bestemmino strook orond perceel Hooqeloon D 4013
Strook grond langs het fietspad is overgegaan in eigendom naar indieners. Deze strook is in gebruik
als tuin en indieners willen dat de gewijzigd wordt van Verkeer naar Tuin.

c. Bouwblok oorekkinq
ln de gesloten overeenkomst is opgenomen dat da gemeente Bladel medewerking verleend om het
bouwblok aan de oosEijde te verlengen op het moment dat wij een aanvraag doen. lndieners vragen
in deze zienswijze deze wijziging door te voeren. lndieners zijn bereid om een afooerdrain op hun
perceel te gedogen in ruil voor de extra verlenging van het bouwblok in oostelijke richting met een
aantal meters.

I

I

d. Bouwblok solitsino
ln het bestemmingsplan Kerkeneind-Wagenbroeken is in de paragraal planologie een aantal punten

opgenomen over de invulling van de inrichting aan de zuidwest kant van het plan. ln het bestem-
mingsplan staat aan de noordkant van de sloot een bouwblok geprojecteerd met een oppervlakte
van 46 x 13 = 600 m2. lndieners stellen voor om deze te splitsten in 3 kleinere bouwblokken 18 x 13

= 470 m2 (meer dan 125 m2 groen voor rood) en deze 2 blokken over de breedte van het perceel t
spreiden, zie bijlage. Bijgebouwen zoveel als mogelijk integreren, waardoor deze invulling meer in

is de planologische voorschriften van het plan Kerkeneind-Wagenbroeken

5
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e. Moqeliik extra bebouwinq
Croonen Adviseurs heefr in de beginfase van de ontwikkeling van Kerkeneind-Wagenbroeken in op-
dracht van de gemeente Bladel een plan uitgewerkt. Op tenein indieners worden hier 5 woningen
toegevoegd. Bij punt C en D.

$

f. Archeolooischonderzoek
Proefsleuven hebben voor zover bekend bij indiener aangetoond dat er geen verder ondeaoek
noodzakelijk is. lndieners vragen daarom de dubbelbestemming Waarde Archeologie uit het be-
stemmingsplan te verwijderen.

Beoordeling zienswijze 2
a. ODneminq voorwaarden oosterieure overeenkomst

De concrete wijziging die doorgevoerd wordt is:
-het verlengen van het bouwblok in oostelijke richting mel 2,4 meter (zie beantwoording onder punt
c. van deze zienswi.jze);

b. Wiizioino bestemmino strook orond perceel Hoooeloon D 4013
Strook grond is inderdaad verkocht aan indieners. lngericht en in gebruik als tuin bij de woning.
Strook grond kadastraal bekend: gemeente Hoogeloon, sectie D, nummer 4013, grootte 165 m2

wordt bestemd als Tuin.

c. Bouwblok oprekkinq
Dit is inderdaad overeengekomen in de posterieure overeenkomst uit 2015 en zal gewijzigd worden
in het ontwerp bestemmingsplan Kom Casteren 2019. Het bouwblok wordt aan de oostelijke zijde
opgerekt met 2.40 meter.

honorering punt E vervallen{i. _ ".È .tll Iill/a

De aanvullende vraag om het bouwblok verder op te rekken wordt niet gehonoreerd, dit gezien dit
een aanvullende vraag is op een conserverend plan, waarin geen nieuwe vezoeken worden behan-
deld. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met omliggende eigenaren om deze gronden verder open
en onbebouwd te houden.

d. Bouwblok splitsino
Ook dit betreft een nieuw, aanvullend vezoek. Het ontwerp bestemmingsplan Kom Casteren 2019
belreft een conserverend plan, waar geen wijlgingen of nieuwe verzoeken in door worden gevoerd.
Daarnaast zijn er afspraken met omliggende eigenaren gemaakt om deze gronden open en onbe-
bouwd te laten.

e. Mooeliik extra bebouwing
Zie beantwoording onder punt d. van deze zienswijze. Dit verzoek wordt niet gehonoreerd.

f- Archeoloqischonderzoek
Van dit gebied kan de archeologische dubbelbestemming er niet af. Enkele jaren geleden is er in het
nâast gelegen gebied een opgraving uitgevoerd waarbij een nederzetting uit de ijzertijd aan het licht
is gekomen. Deze is deels opgegraven, maar loopt buiten de lijn door naar dit perceel.
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Gonclu¡lo
De zienswiize leídt wol tot aanpassing ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

Het bestemmingsplan passen we op de volgende onderdelen aan:

l. Vcrbeclding
'1. De strook grond kadastraal bekend: gemeente Hoogeloon, sectie D, nummer4013, grooüe 165 m2

wordt bestemd als 'Tuin'.

\
¡x H'

õ¡

ú

2. Het bouwblok op het perceel kadasbaal bekend gemeente Hoogeloon, sectie D, nummer40f 5 wordt
opgerekt naar het oosten met 2.40 mEter.

719it.00501



Resumerend
De ingediende zienswijzen en/of ambtshalve wijzigingen geven aanleiding tol het aanbrengen van de
volgende wijzigingen in het ontwerpbastemmingsplan:

Toolichtinq:
1 . Paragraaf 1 .1 Aanleiding en doel; de zin; . . ... inhoudelük wijzigen de regelingen echter niet lnhoude-

lijk wijzigen de regelingen echter niet of nauwelijks
wiilot in
lnhoudelijk wijzigen de regelingen echter niet of nauwelíjks.

2. Paragraal 3.5.4 Welstandsnota Bladel
3e alinEa: ..... ln de vwelstandsnota worden criteria ...
wiiziqt in;
ln de welstandsnota worden criteria ......

3. Paragraal 3.5.4 Welstandsnota Bladel
Toevoeoen onder de laatste alinea:
indien het gemeentelijk beleid gedurende de planperiode van dit bestemmingsplan wordt gewijzigd,
wordt brj de verlening van de omgevingsvergunning rekening gehouden met die wijziging;

4. Op bladzijde 38 en 39 (S 4.7.1 en 4.7.41, wordt de toelichting aangevuld met een passage over het
waterbergingsgebied.

"De regels voor de waterhuishuishouding zy'n opgenomen in de Keur 2015. Samen met de legger vormt de
Keur hetjuridisch instrumentarium van het Wateschap. In de Keur zi/n onder andere regels opgenomen met
betrekking tot compensatiemaatregelen in het geval van een toename van het verhard opperulak. Daarnaast

zi'n in de Keur gebods- en verbodsregelingen opgenomen die betrekking hebben op handelingen in en rond
watergangen en waterkeringen die zijn opgenomen in de legger.

Ook op grond van de Verordening ruímte van de provincíe Noord-Srabant zin een aantal waterhuishoud-

kundige waarden geborgd. Voor het plangebied geldt dit specifiek voor het regíonaal waterbergingsgebied,

dat aan de zuidz¡1'de van Casteren is gelegen. Het gebíed ligt voor een beperkt deel over de kern (omgeving

De Gagelvelden, Laaíbeemden) en voor het overige over het buitengebied. De doelstelling van het gebied ís
pnmair het waterbergend vermogen te behouden. Op grond van de Verordening ruimte gelden in het be-
lang hieruan een aantal randvoorwaarden voor de inrichting en het gebruik van het gebied. Het waterschap

vormt de toetsingsinstantie voor ontwikkelingen en werkzaamheden binnen dít gebied. "

4.7 4 Water tn het bestenmingsptan
Aan de zuidrand lÌgt een smalle strook die bestemd is als 'Water'. Ook aan de zuidzüde is een gebied aange-

duid als 'Waterstaat - waterbergingsgebied'. Voor dit gebied geldt als doelstelling mede het behoud van het
waterbergend vermogen. Daartoe zün er voorwaarden verbonden aan het realiseren van bebouwing en uit-
voeren van werken, geen bouwwerk zl'nde of van werkzaamheden. Verder zün binnen alle bestemmingen

water en waterhuíshoudkundige voorzieningen toegestaan. Hierdoor biedt dit bestemmingsplan maximale
flexibiliteit met betrekktng tot het realíseren van voorzieningen voor waterbergíng en infrltratie van hemelwa-

ter,

Dit bestemmtngsplan is een conseruerend bestemmingsplan en maakt geen níeuwe ontwikkelingen mogelijk
díe van invloed kunnen zijn op de waterhuishoudkundige situatie. Mocht sprake zijn van de toename van

verhard opperulalç dan gelden de regels van de Keur van het waterschap (zie ook paragraaf 4.7.'l). Hterdoor
is geborgd dat - ín het geval van ontwikkelingen groter dan 2.000 m¿ - compenserende maatregelen worden
getroffen om versnelde afvoer van hemelwater te voorkomen.

Planreoels:
1. Aan artikel 1 Begrippen
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toevoeoen:
Wonen: een perceel ten behoeve van het hoofdverblijf van één huishouden per woning.

2. ln artikel 15.2.2.d. bestemming Wonen, Bijbehorende bouwwerken, onder punt 3 (en de overige arti-
kelen eventueel vernummerd)
verwiideren:
'de gezamenlijhe opperulakte aan overkappingen bedraagt maximaal 25 m2'

3. ln artikel 16.2.2"c. bestemming Woongebied, Bijbehorende bouwwerken, onder punt 3 (en de overi-
ge artikelen eventueel vemummerd)
verwiideren;
'de gezamenlijke opparulakta aan overkappingen bedraagf maximaal 25 m2'.

4. ln artikel 16.2.2.e, bestemming Woongebied, de zin:
'de gezamenlijke oppervlakte ian bijbãnorende bouwwerken bedraagt maximaal 85m2'
wiiziqt in:
'de gezamenlijke opperulakte van blibehorende bouwwerken, voor zover gesitueerd buiten het
bouwvlak, bedraagt maximaal 85m''

5. Aan artikel 1, Begrippen
toevoeqen:
l.XXX Waterberging
Het in tijden van neerslag tijdelijk vasthouden van utater.

1 .XXX Waterhuishouding
De wijze waarop water in een bepaald gebied wordt opgenomen, zich verplaatst en gebruikt, ver-
bruikt an afgevoerd wordt.

6. ln de regels wordt het artikel 'Waterstaat - Waterbergingsgebied' toegevoegd.

Artlkel ÐO( Waterctaat - Waterbergíngsgebied
)OCX. 1 B estem m I ng som s chrijvi ng
De voor'Waterstaat - Waterbergingsgebied' aangewezen gronden ziin, behalve voor de daar voorkomende
bestemmingen, mede bestemd voor het behoud, het herstal e¡úof de ontwikkeling van het waterbergend
vefmogen,

)æQ Bouwregels
)OOQ.1 Eouwen ten behoeve van de bestemming
Op en in de gronden ats bedoeld in artikel WX,1, mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de
bestemming, en voorts met inachtneming van de volgende regels:

a. uitstuitend toegestaan zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de waterberging;
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragan dan 2 m.

)OO(2.2 Alwijken ten behoeve van het bouwen
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwiiken van het bepaalde in arti-
kel XXX.2.1 voor het bouwen overcenkomsfig de onderliggende enkelbestemming indien:

a. bebouwing mogelijk is krachtans de onderliggende bestemming;
b- het behoud van het waterbergend vermogen van het gebied is verzekerd;
c. vooraf advies is ingewonnen bii het waterschap.

)OU.3 Omgevtngsvargunntng voor hêt ufuoêran van een werk, geen bouwwed< ziinde, af van werk-
zaamheden
)æß.l Verbod
Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwer'
ken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

a. het ophogen of egaliseren, dan wel ontgínnen van gronden;
b. het aanbrengen of wijzigen van kaden;
c. het winnen of stuwen van water 6n andere werken of werkzaamheden die een wezenlijke wijziging

van de grondwaterstand of de waterhuishoudlng beogen of ten gevolge hebben.

)æ(3.2 Uiãonderìngen
Het in artikel X(X.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op:

I19it.00501



a. werken en werkzaamheden welke het normale onderhoud betreffen;
b. werken en werkzaamheden welke noodzakelijk zijn in verband met het op de bestemmtng gerichte

beheer of gebruik van de grond;
c. werken en werkzaamheden welke reeds ln ultvoering zün op het tlJdstlp van het van kncht worden

van dit plan.

)OU.3, 3 Voo¡waardsn voor vsrlcnen omgevlngsvcrgunnlng
De in aftlkel )O(X.3.1 vermelde omgevingsvatgunning kan s/ecf,fs worden verleend indien

a. geen onovenrodÍge afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de
aanwezige aardkundige waarden van de gronden en

b. bij het wateæchap advies is ingewonnen over het gestelde onder a. van dit lid.

Vsrbs¡ldinq:
1. Zienswijze 1, op de verbeelding wordt de dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterbergingsgebied'

2. Zienswijze 2, punt b: de strook grond kadastraal bekend: gemeente Hoogeloon, sectie D, nummer
4013, grootte 165 m¿wordt bestemd als'Tuin'.

3. Zienswijze 2, punt c: het bouwblok op het perceel kadastraal bekend gemeente Hoogeloon, sectie D,
nummer 4015 wordt opgerekt naar het oosten met 2.40 meter.

Bladel, 20 juni 2019

De raad van de gemeente Bladel,

De griffier, De
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