Bundel van de Raadsvergadering van 24 oktober 2019

Agenda bijlagen
Getekende besluitenlijst Raadsvergadering 24 oktober 2019.pdf
Concept_Besluitenlijst_Raadsvergadering_24_oktober_2019.docx
1

2

opening en mededelingen
De burgemeester nodigt u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de gemeenteraad die
gehouden wordt op donderdag 24 oktober 2019, aanvang 19.30 uur in de raadszaal van het raadhuis van
Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 te Schaijk.
De agenda en alle bijbehorende stukken zijn door raads- en collegeleden digitaal in te zien via iBabs. Het
publiek kan de stukken inzien via www.landerd.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad.
spreekrecht voor het publiek
Inwoners mogen inspreken over onderwerpen die de raad aangaan. De maximale spreektijd is 5 minuten.
De volgende insprekers hebben zich aangemeld:
- De heer H. van Dongen van projectgroep Wonen Dorpsontwikkeling Reek over het eindrapport onderzoek
leefbaarheid.
- De heer N. van Casteren over Herindelingsontwerp gemeente Maashorst.
- Mevrouw C. de Jong over Herindelingsontwerp gemeente Maashorst.
- Mevrouw M. Neggers van UOV de Kring over Herindelingsontwerp gemeente Maashorst.
20191022 RV Inspreken RV Harrie van Dongen.pdf
20191010 VV Inspreken C. de Jong VV 10okt .pdf
20191023 RV Inspraakreactie Niek van Casteren.pdf

3
4

trekking stemmingscijfer
vaststelling agenda
Agenda_Raadsvergadering_24_oktober_2019.docx

5

BESPREEKSTUKKEN
Door het Presidium zijn onderstaande raadsvoorstellen geagendeerd voor bespreking.
herindelingsontwerp gemeente Maashorst
Sinds enkele maanden werken de gemeenten Landerd en Uden samen aan een nieuwe gemeente. De basis
hiervoor ligt in de coalitieakkoorden van beide gemeenten waarin is vastgesteld te komen tot een
herindeling. De beide gemeenteraden hebben een principeakkoord gesloten waarin het voornemen tot
herindeling is vastgelegd. Beide gemeenten hebben daarin de intentie uitgesproken om op 1 januari 2022
één nieuwe gemeente Maashorst te vormen. In februari van dit jaar hebben de beide raden het plan van
aanpak voor het herindelingsproces vastgesteld. De coalitieakkoorden en de daarop volgende besluiten
vormen samen de directe aanleiding en de democratische legitimatie van het herindelingstraject. Met deze
herindeling ontstaat een nieuwe, sterke en groene gemeente rondom De Maashorst, die bestaat uit zes
krachtige kernen.

5.a

Veel interne en externe belanghebbenden hebben hun bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het
herindelingsontwerp en vooral van de toekomstvisie. Inwoners, ondernemers en organisaties hebben in de
afgelopen maanden input geleverd in gesprekken, tijdens de zogenaamde uitdagingen en tijdens het festival
gemeente Maashorst op 24 juni jl.. Draagvlak en betrokkenheid bij de inwoners, de ondernemers,
maatschappelijke organisatie, de raden en medewerkers van beide gemeenten zijn voor zowel Landerd als
Uden van groot belang in het herindelingstraject. Om die reden is dan ook al in het Plan van Aanpak
afgesproken dat onze samenleving nadrukkelijk wordt betrokken bij de totstandkoming van de toekomstvisie.
De raad wordt gevraagd het herindelingsontwerp, inclusief bijlagen vast te stellen.
Bijgevoegd zijn
- de inspreekreacties van de Gezamenlijke Voorbereidende Commissie van 30 september en de
Voorbereidende Vergadering van 10 oktober.
- de aangekondigde moties en amendementen in Landerd
- de aangekondigde moties en amendementen in Uden
Getekend raadsbesluit Herindelingsontwerp gemeente Maashorst.pdf
Raadsadvies Landerd Herindelingsontwerp gemeente Maashorst.pdf
Raadsbesluit Landerd Herindelingsontwerp gemeente Maashorst.pdf
Bijlage Raadsadvies Uden Herindelingsontwerp gemeente Maashorst.pdf
Bijlage Raadsbesluit Uden herindelingsontwerp gemeente Maashorst.pdf

Bijlage 1. Herindelingsontwerpplusvisie definitief.pdf (aanpassing kaartje p67)
Bijlage 1. Herindelingsontwerp gemeente Maashorst.pdf (vervallen versie)
Bijlage 2. Herindelingsscan Landerd Uden.pdf
Bijlage 3. Zienswijzeprocedure Herindelingsontwerp.docx
Bijlage 4. Deelnemers participatieproces gemeente Maashorst.docx
190917 Persbericht - Resultaten consultatieronde gemeente Maashorst.pdf
Landerd 20171222 Regionale toekomstbestendigheid Landerd Uden.pdf
Uden 20150616 onderzoek BMC bestuurlijke toekomst.pdf
Uitnodiging initiatiefgroepen Maashorstfestival 24 juni 2019.pdf
Uitnodiging inwoners Maashorstfestival 24 juni 2019.pdf
Uitnodiging jongeren Maashorstfestival 24 juni 2019.pdf
Uitnodiging ondernemers Maashorstfestival 24 juni 2019.pdf
Verslag overleg met bewonersgroepen 20 augustus 2019.docx
20190930 Verslag overleg Ondernemers Visie Maashorst.pdf
Begeleiding thematafels Maashorstfestival 24 juni 2019.docx
Genodigden voorbereidende bijeenkomst Maashorstfestival 21 mei 2019.docx
Impressie thematafels 24 juni 2019.docx
20190930 GVC Heer Timmers Inspraaknotitie .pdf
20190930 GVC Heer van Casteren Inspraaknotitie .pdf
20191010 VV Inspraakreactie N van Casteren VV 10okt .pdf
20191010 VV Inspreken C. de Jong VV 10okt .pdf
Landerd_20191024 Amendement DS97 herindeling.pdf
Landerd_20191024 Amendement CDA naam Maashorst.pdf
Landerd_20191024 Amendement CDA (Gewoon Uden-Uden).pdf
Bijlage Uden_Amendement GU - Herindelingontwerp gemeente Maashort - naamgeving vers 2.pdf
Landerd_ 20191024 Amendement PL visie herindeling buitengebied.docx
Bijlage Uden_Amendement CDA - Herindelingsonderwerp gemeente Maashorst (toekomstvisie) - visie
herindeling buitengebied.docx
Landerd_20191024 Motie CDA Concrete doelen.pdf
Bijlage Getekende CDA motie 8 nov18 ambities en doelen nieuwe gemeente_NIET IN STEMMING.pdf
Landerd_20191024 Motie PL visie herindeling tav sociaal domein.pdf
Landerd_20191024 Motie PL herindelingsontwerp naam.pdf
Ingekomen brief B1 Recron Nieuwe gemeente, nieuwe naam.pdf
Getekend amendement 1 PL Herindelingsontwerp toekomstvisie buitengebied_AANGENOMEN.pdf
Getekend amendement 2 CDA Herindelingsontwerp naam Maashorstgemeente_VERWORPEN.pdf
Getekend amendement 3 CDA Herindelingsontwerp naamgeving_VERWORPEN.pdf
Getekend amendement 4 DS97 Herindelingsontwerp raadplegend referendum_VERWORPEN.pdf
20191024 Motie 1 Herindelingsontwerp gemeente Maashorst_ INGETROKKEN, niet in stemming
gebracht.pdf
20191024 Getekende motie 2 Herindelingsontwerp visie sociaal domein_AANGENOMEN.pdf
20191024 Motie 3 Herindelingsontwerp gemeente Maashorst_ INGETROKKEN, niet in stemming
gebracht.pdf
5.b

een nieuwe besturing voor de samenwerking in De Maashorst

Er is al heel veel moois gerealiseerd in De Maashorst. De Stichting Maashorst in Uitvoering heeft de
afgelopen jaren met veel energie de nodige projecten gerealiseerd en zaken georganiseerd waarmee De
Maashorst op de kaart staat als uniek natuurgebied met allerlei activiteiten zoals het Maashorst OERfestival.
Een nieuwe governance voor De Maashorst is dringend nodig. Iedereen die bij De Maashorst betrokken is,
ziet dat er, na jaren van projecten van Landschappen van Allure, een nieuwe fase is aangebroken. Een fase
waarin de focus verlegd wordt van het realiseren van projecten met veel subsidie naar samen met de
community De Maashorst door ontwikkelen en beheren. De 4 gemeenten, Staatsbosbeheer, de
gebiedseigenaren en het Waterschap (in een adviesrol) willen samen de taken voor De Maashorst
gezamenlijk uitvoeren. Ze willen De Maashorst één loket geven waar iedereen terecht kan. Ze willen niet
alleen dat de schitterende natuurwaarde van De Maashorst groeit, maar ook de economische en sociale
waarde.
De raad wordt gevraagd om het college (en in het verlengde daarvan het bestuurlijk regie team) opdracht te
geven, om conform de uitgangspunten in “Een nieuwe besturing voor de samenwerking in De Maashorst” de
organisatie verder vorm te geven in de meest passende rechtsvorm.
Raadsvoorstel een nieuwe besturing voor De Maashorst oktober 2019.docx
Raadsbesluit een nieuwe besturing voor de samenwerking in De Maashorst oktober 2019.docx
Bijlage 1 Een nieuwe governance voor De Maashorst versie 2.8 10 september 2019.pdf
6
6.a

HAMERSTUKKEN (onder voorbehoud)
protocol afstemming besluitvormingsprocessen Landerd - Uden.docx
Op 28 februari jl. hebben de gemeenteraden van Landerd en Uden ingestemd met het Plan van aanpak
“Samen op weg naar één Maashorstgemeente”. Tevens is opdracht gegeven om een herindelings-ontwerp
en –advies voor te bereiden. Een en ander moet leiden tot een bestuurlijke fusie van de twee gemeenten per
1 januari 2022.
Bij gemeentelijke herindelingen is de “Wet algemene regelen herindeling” (Wet Arhi) van toepassing.
Hierin zijn regels opgenomen voor gemeenten die in een herindelingsprocedure zijn betrokken. Een en
ander betekent dat de gemeenten op grond van artikel 21, lid 1, van de Wet Arhi van rechtswege onder
preventief toezicht staan. Dit betekent dat begrotingswijzigingen en besluiten die (kunnen) leiden tot nieuwe
uitgaven, verhoging van bestaande uitgaven, tot verlaging van bestaande inkomsten of tot vermindering van
vermogen goedgekeurd moeten worden door Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant (GS)
voordat tot uitvoering kan worden overgegaan. Bij brief van 20 december 2016 van GS is een aantal
(categorieën van) besluiten aangewezen die de goedkeuring van GS behoeven (bijlage 1 behorende bij dit
protocol).
De Gemeenten dienen in dit kader ook elkaar over deze besluiten te informeren en/of deze besluiten met
elkaar af te stemmen. Als er overeenstemming is tussen beide gemeenten over het besluit zal de provincie
terughoudend toetsen. Dit betekent verder dat de besluiten voorafgaande aan de inzending aan GS door de
gemeenten ter instemming aan elkaar worden voorgelegd. Het resultaat hiervan wordt tegelijk met de
inzending van het betreffende besluit aan GS worden meegezonden In dit document worden hierover
werkafspraken vastgelegd.
20191024 Getekend raadsbesluit Protocol besluitvormingsprocessen Landerd- Uden.pdf
Raadsvoorstel protocol afstemming besluitvormingsprocessen Landerd - Uden.docx
20191024 Getekend raadsbesluit Herindelingsontwerp gemeente Maashorst.pdf
Raadsadvies Uden Protocol besluitvormingsprocessen.pdf
Raadsbesluit protocol afstemming besluitvormingsprocessen Landerd-Uden.docx
Raadsbesluit Uden Protocol besluitvormingsprocessen.pdf
20190912 Bijlage 1 Protocol afstemming besluitvormingsprocessen bijlage 1.docx
20191017 Beantwoording toezegging uit GVC (30-9-2019).pdf

6.b

planning- en controlcyclus gemeenten Landerd en Uden
Vooruitlopend op de voorgenomen herindeling van de gemeente Landerd en Uden per 1 januari 2022 zal er
in 2021 sprake zijn van een afwijkende planning en controlcyclus en afwijkende planning en
controlproducten. In deze notitie wordt nog geen antwoord gegeven op de vraag welke instrumenten het
bestuur en het management nodig hebben om ‘in control’ te zijn. Dit zal mede afhankelijk zijn van de
besturingsfilosofie en de visie van de nieuw te vormen gemeente
20191024 Getekend raadsbesluit Planning-en controlcyclus gemeente Landerd en Uden.pdf
Raadsvoorstel P&C cyclus Landerd en Uden.docx
Raadsadvies Uden Planning-en controlcyclus gemeenten Landerd en Uden.pdf
Raadsbesluit P&C cyclus Landerd en Uden.docx
Raadsbesluit Uden Planning-en controlcyclus gemeenten Landerd en Uden.pdf
Bijlage 1 Planning en controlcyclus 2021-2022 def.docx

6.c

bestemmingsplan Kerkstraat 130a Zeeland

Initiatiefnemer heeft op 6 december 2018 een verzoek ingediend voor het opstellen / vaststellen van een
bestemmingsplan voor het wijzigen van de bestemming ‘detailhandel’ naar ‘wonen en tuin’. Op 15 november
2016 is al een omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van het gebruik naar woonbestemming met
de kruimelgevallenregeling.
Op 29 mei 2018 heeft het college besloten in principe medewerking te verlenen aan het verzoek om de
bestemming detailhandel om te zetten naar wonen en tuin. Wij hebben het ontwerpbestemmingsplan met
ingang van 17 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage gelegd. U bent hier doormiddel van een
raadsinformatiebrief van op de hoogte gebracht (13 juni 2019). Tijdens deze periode is er 1 zienswijze
ingediend.
Wij vragen u nu om het bestemmingsplan vast te stellen.
20191024 Getekend raadsbesluit Vaststelling BP Kerkstraat 130a in Zeeland.pdf
Raadsvoorstel Kerkstraat 130a Zeeland.docx
Raadsbesluit Kerkstraat 130a Zeeland.docx
Bijlage 1.1 Regels BP Kerkstraat 130a Zeeland mei 2019.pdf
Bijlage 1.2 Verbeelding Kerkstraat 130a Zeeland.pdf
Bijlage 1.3 Toelichting bp Kerkstraat 130a Zeeland.pdf
Bijlage 2.1 Regels bestemmingsplan bijlage 1.pdf
Bijlage 2.2. Regels bestemmingsplan bijlage 2.pdf
Bijlage 2.3 Regels bestemmingsplan bijlage 3.pdf
Bijlage 2.4 Regels bestemmingsplan bijlage 4.pdf
Bijlage 3 Nota van zienswijzen en wijzigingen Kerkstraat 130a Zeeland.docx
Bijlage 4 Zienswijze (geanonimiseerd).pdf
6.d

coördinatiebesluit realiseren appartementen Runstraat 9-11 Schaijk
Op 6 maart 2019 heeft het college besloten om in principe, middels het wijzigen van het bestemmingsplan,
medewerking te verlenen aan het realiseren van drie appartementen in de bestaande winkelruimte aan de
Runstraat 9-11 te Schaijk. Inmiddels is dit plan door initiatiefnemer omgevormd tot het realiseren van twee
appartementen.
Initiatiefnemer wil graag de coördinatieprocedure, zoals geregeld in artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke
ordening, volgen. Uw gemeenteraad is het bevoegde orgaan om te besluiten al dan niet de
coördinatieregeling in een specifiek geval toe te passen. Bij het toepassen van de coördinatieregeling gaat
de omgevingsvergunning dezelfde procedure doorlopen als het bestemmingsplan.
20191024 Getekend raadsbesluit Coördinatiebesluit realiseren app Runstraat 9-11 Schaijk.pdf
raadsvoorstel coordinatiebesluit Runstraat 9-11.docx
raadsbesluit coordinatiebesluit runstraat 9-11.docx
bijlage principebesluit Runstraat 9-11 Schaijk VZ-2017-0099_A.pdf

6.e

vaststelling bestemmingsplan ‘Burgemeester de Grootstraat, Schaijk’ naar aanleiding van uitspraak Raad
van State
Op 5 juli 2018 heeft uw raad het bestemmingsplan ‘Burgemeester de Grootstraat, Schaijk’ vastgesteld.
Tegen het vaststellingsbesluit heeft één belanghebbende beroep ingesteld bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 22 mei 2019 heeft de Afdeling uitspraak gedaan. Negen
van de elf beroepsgronden heeft de Afdeling ongegrond verklaard. Twee beroepsgronden heeft de Afdeling
wel gegrond verklaard. Deze gronden richten zich op de regelingen in het bestemmingsplan over parkeren
en het aantal toegestane woningen. De Afdeling heeft geoordeeld dat het bestemmingsplan in stand is
gebleven, maar dat de geconstateerde gebreken binnen 26 weken moeten zijn hersteld. Het onderdeel met
betrekking tot parkeren heeft uw raad op 27 juni 2019 reeds hersteld met vaststelling van het “parapluplan
wonen en parkeren Landerd”. Door het vaststellen van onderhavig bestemmingsplan is de omissie
aangaande het aantal toegestane woningen hersteld.
20191024 Getekend raadsbesluit Vaststelling BP Burg de Grootstr Schaijk nav uitspr Raad van
State.pdf
Raadsvoorstel BP Burg. de Grootstraat, Schaijk.docx
Raadsbesluit BP Burg. de Grootstraat, Schaijk.docx
Bijlage 1 Uitspraak RvS 22 mei 2019.pdf
Bijlage 2.1 Regels BP Burgemeester de Grootstraat Schaijk.pdf
Bijlage 2.2 Verbeelding BP Burgemeester de Grootstraat Schaijk.pdf
Bijlage 2.3 Toelichting BP Burgemeester de Grootstraat Schaijk.pdf
Bijlage 2.1.1 Bijlage 1 bij regels Milieuzoneringslijst.pdf
Bijlage 2.2.2 Bijlage 2 bij regels Lijst van aan huis gebonden activiteiten.pdf
Bijlage 2.2.1 Bijlage 1 bij toelichting Bodem burg grstr.pdf

Bijlage 2.2.2 Bijlage 2 bij toelichting QS FF burg de grstr.pdf
Bijlage 2.2.3 Bijlage 3 bij toelichting burg de grstr.pdf
Bijlage 2.2.4 Bijlage 4 toelichting burg de grstr schaijk.pdf
Bijlage 2.2.5 Bijlage 5 toelichting QS flora en fauna2.pdf
Bijlage 2.2.6 Bijlage 6 toelichting Nota inspraak- en overleg.pdf
Bijlage 2.2.7 Bijlage 7 toelichting Nota zienswijzen.pdf
Bijlage 2.2.8 Bijlage 8 toelichting Uitspraak RvS.pdf
7
7.a

ALGEMENE STUKKEN
besluitenlijst van de vorige raadsvergadering
De raad wordt gevraagd de besluitenlijst van de vorige vergadering vast te stellen.
20191024 Getekende besluitenlijst RV 26 september 2019.pdf
Concept_Besluitenlijst_Raadsvergadering_26_september_2019.docx

7.b

ingekomen stukken
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.
20191003 Lijst ingekomen stukken voor de raad 24 oktober-definitief.pdf

7.c

raadsinformatiebrieven
Via raadsinformatiebrieven informeert het college de gemeenteraad over de voortgang van bepaalde
dossier.
PL geeft aan te willen spreken over R6 Terugdringen gebruik Glyfosaat.
CDA wil spreken over R5 Informatie brief Aldi.
20191007 Overzicht RIB RV 24 oktober - definitief.pdf
R1 Voortgang Transformatieopgaven Jeugdhulp.pdf
R2 Bestuurlijke opdracht en samenwerking IBN vanaf 2021.pdf
R2 bijlage DEF BO Partnership gemeenten en IBN 2021 3 juli 2019 gecomprimeerd.pdf
R3 Vuurwerkevenement Reek Explodeert.pdf
R4 Bestuurlijke samenwerking en regionale energiestrategie.pdf
R4 Bijlage Informatiebrief RES NOB.pdf
R5 Informatie uitwisseling inzake Aldi Reek.pdf
R5 Informatie brief Aldi.pdf
R5 bijlage Aldi Best BV - filiaal Reek - brief informatieavond Reek.pdf
R6 Terugdringen gebruik Glyfosaat.pdf
R7 Ontwerp Bestemmingsplan perceel tussen P.v.Winkelstr 106 en 108 Schaijk.pdf
R7 bijlage Collegevoorstel Bestemmingsplanwijz tussen P. van Winkelstr 106 en 108 Schaijk.pdf
R8 Brief ter kennisname Uitvoeringsplan vergunningverlening 2019 en evaluatie vergunningsverlening
2018.pdf
R8 Bijlage Uitvoeringsplan 2019 en evaluatie 2018 vergunningverlening.pdf
R9 Vitale en toekomstbestendige recreatieparken.pdf
R9 Bijlage Vitale en toekomstbestendige recreatieparken in Landerd.eindversie01-10.pdf

8
9

rondvraag
Raadsleden hebben tijdens de rondvraag gelegenheid vragen aan elkaar te stellen.
sluiting

Agenda bijlagen
1 Getekende besluitenlijst Raadsvergadering 24 oktober 2019.pdf

..!q*tír'
Í:-:-èeq

Gemeenterood

W Landerd

Besl u iten

I

ijst

Raad svergaderi ng

Datum

24-10-2019

TUd

l9:30

Locatie

Raadhuis Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 Schaijk

Voorzitter

M.C. Bakermans

Toelichting

Aanwezig: M. Bakermans (voorzitter), Mw. E. Weijenberg (griffier), N.de
Jong, A. de Kleijn, Mw. C. Henst, J. Zwaans (DS97), H. van Tiel (LZ), A. de
LorJw, H. van den Broek, R. Mrjller (RPP), J. van den Heuvel, R. Steemers, T
van den Berg (MV), Mw. M. Hoek (VVD), Mw. M. Slegers, J. pijnappels, C.

-

23:05

Benneker (PL), S. Reitsma,

Jonkergouw (CDA), en de wethouders
B.Brands, M. Bóhmer, H.Vereijken.
PH

De agenda en alle bijbehorende stukken zijn digitaal in te zien via iBabs en de
we bs i

te,

www. la n de rd. n / / be s tu u r- e n - o rqa

n i s a tie

/ a e m e e n te raad

De tv-opname van de raadsvergadering is terug te zien op de site van Landerd W.
De geluidsfragmenten staan op de website van de gemeente Landerd.
Per agendapunt wordt het besluít van de raad aangegeven. Ook de stemverhouding

wordt vermeld. De (getekende) besluiten en moties ztjn te raadplegen via iBabs en de
website (bA het desbetreffende agendapunt).
Tevens worden eventuele afspraken en toezeggingen vermeld (inclusief een
"teken" in de kantlAd.

I

I

opening en mededelingen
De burgemeester opent de vergadering om 19.30 uur

2

spreekrecht voor het publiek
lnwoners mogen inspreken over onderwerpen die de raad aangaan. De
maximale spreektijd is 5 minuten.
De volgende insprekers hebben zich aangemeld:

-

De heer H. van Dongen van projectgroep Wonen Dorpsontwikkeling Reek

over het eindrapport onderzoek leefbaarheid.

- De heer N. van Casteren over Herindelingsontwerp gemeente Maashorst.
- Mevrouw C. de Jong over Herindelingsontwerp gemeente Maashorst.
- Mevrouw M. Neggers van uoV de Kring over Herindelingsontwerp gemeente

Maashorst.

Toelichting
Het aangeboden rapport "Reek door een sociale en ruimtelijke bril" zal worden

geagendeerd voor het Presidium.

3

trekking stemmingscijfer
Toelichting
De naam van mw. Slegers wordt getrokken. Stemming en beraadslaging begint
bU PL.

4

vaststelling agenda
Eesluit
De agenda van de raadsvergadering van 24 oktober 20.l9 wordt vastgesteld

5

BESPREEKSTUKKEN

Door het Presidium zijn onderstaande raadsvoorstellen geagendeerd voor
bespreking.
5.a

herindelingsontwerp gemeente Maashorst
Sinds enkele maanden werken de gemeenten Landerd en Uden samen aan een
nieuwe gemeente. De basis hiervoor ligt in de coalitieakkoorden van beide

gemeenten waarin is vastgesteld te komen tot een herindeling. De beide
gemeenteraden hebben een principeakkoord gesloten waarin het voornemen

tot herindeling is vastgelegd. Beide gemeenten hebben daarin de intentie
uitgesproken om op I januari 2022 één nieuwe gemeente Maashorst te
vormen. ln februari van dit jaar hebben de beide raden het plan van aanpak
voor het herindelingsproces vastgesteld. De coalitieakkoorden en de daarop
volgende besluiten vormen samen de directe aanleiding en de democratische
legitimatie van het herindelingstraject. Met deze herindeling ontstaat een
nieuwe, sterke en groene gemeente rondom De Maashorst, die bestaat uit zes
krachtige kernen.
Veel interne en externe belanghebbenden hebben hun bijdrage geleverd aan
de totstandkoming van het herindelingsontwerp en vooral van de

toekomstvisie. lnwoners, ondernemers en organisaties hebben in de afgelopen
maanden input geleverd in gesprekken, tijdens de zogenaamde uitdagingen en
tijdens het festival gemeente Maashorst op 24 junijl.. Draagvlak en
betrokkenheid brj de inwoners, de ondernemers, maatschappelijke organisatie,
de raden en medewerkers van beide gemeenten zijn voor zowel Landerd als
Pagina
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Uden van groot belang in het herindelingstraject. Om die reden is dan ook al in

het Plan van Aanpak afgesproken dat onze samenleving nadrukkelijk wordt
betrokken bij de totstandkoming van de toekomstvisie.
De raad wordt gevraagd het herindelingsontwerp, inclusief bijlagen vast te

stellen.

Bijgevoegd zijn

-

de inspreekreacties van de Gezamenlijke Voorbereidende Commissie van 30
september en de Voorbereidende Vergadering van l0 oktober.

-

de aangekondigde moties en amendementen in Landerd.
de aangekondigde moties en amendementen in Uden.

Besluit

I

van PL is aangenomen en luidt: Toevoegen van de tekst onder
4.1 van de Toekomstvisie gemeente Maashorst: De aanpakvan dit nieuwe en

Amendement

innovatieve beleid vindt plaats in goed overleg en bÍnnen een inhoudelijke en
verbindende dialoog tussen alle betrokkenen; agrarische sector,

natuurorganisaties, inwoners en politiek.
Toelichting

Amendement

I

van PL over toekomstvisie gemeente Maashorst punt 4 wonen,

werken en recreëren in het buitengebied wordt aangenomen met l0 stemmen
voor (fracties PL, RPP, MV, WD) en 7 stemmen tegen (fracties CDA, DS97, LZ).
De heerJonkergouw is tegen met als stemverklaring over beide

amendementen, dat als wij proces aangaan over thema's met inwoners wij het
daar ook moeten laten.

Besluit
Amendement 2 van CDA over naam Maashorstgemeente is niet aangenomen
Toelichting
Amendement 2 van CDA over naam Maashorstgemeente wordt verworpen met
l2 stemmen tegen (fracties MV, PL, RPP, WD, LZ en J. Zwaans (DS97) en
5 stemmen voor (fractie CDA en overige leden DS97).

Besluit

Amendement 3 van CDA over naamgeving is niet aangenomen.
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Toelichting
Amendement 3 van CDA over naamgeving, opgesteld door Gewoon Uden uit
Uden, wordt unaniem verworpen.
Besluit
Amendement 4 van DS97 over raadplegend referendum is niet aangenomen.

Toelichting
Amendement 4 van DS97 over raadplegend referendum wordt verworpen met
l4 stemmen tegen (fracties LZ, RPP, MV, WD, PL, CDA en J. Zaans (DS97)) en 3
stemmen voor (overige leden DSg7).

Toelichting

I

van PL over naam nieuwe gemeente wordt ingetrokken, niet in
stemming gebracht.
Motie

Besluit
Motie 2 van

PL over

visie punt 3.5 sociaal domein is aangenomen

Toelichting
visie punt 3.5 sociaal domein wordt aangenomen met 1 I
stemmen voor (fracties PL, LZ, RPP, MV, VVD) en 6 stemmen tegen (fracties
Motie 2 van

PL over

cDA, DSg7).
Toelichting
Motie 3 van CDA over concrete doelen herindelingsontwerp wordt ingetrokken,
niet in stemming gebracht.
Eesluit
De raad besluit het herindelingsontwerp inclusief de geamendeerde

toekomstvisie en bUlages vast te stellen.
Toelichting
J. PUnappels vraagt hoofdelUke stemming.
J. Zwaans van DS97 legt een stemverklaring af over zijn afwijkend standpunt

t.o.v. zijn fractie.
S. Reitsma stemt voor met als stemverklaring de inbreng van de zienswijzes.

Het herindelingsontwerp inclusief de geamendeerde toekomstvisie en bijlages
wordt vastgesteld met l4 stemmen voor (de leden Slegers, Pijnappels,
Benneker, Reitsma, Jonkergouw, Zwaans, van Tiel, de Louw, van den Broek,
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Mtiller, van den Heuvel, Steemers, van den Berg, Hoek) en 3 stemmen tegen
(leden de Jong, de Kleijn en Henst).

s.b

een nieuwe besturing voor de samenwerking in De Maashorst
Er is al heel veel moois gerealiseerd in De Maashorst. De Stichting Maashorst in

Uitvoering heeft de afgelopen jaren met veel energie de nodige projecten
gerealiseerd en zaken georganiseerd waarmee De Maashorst op de kaart staat
als uniek natuurgebied met allerlei activiteiten zoals het Maashorst OERfestival.
Een nieuwe governance

voor De Maashorst is dringend nodig. ledereen die bij
De Maashorst betrokken is, ziet dat er, na jaren van projecten van
Landschappen van Allure, een nieuwe fase is aangebroken. Een fase waarin de
focus verlegd wordt van het realiseren van projecten met veel subsidie naar
samen met de community De Maashorst door ontwikkelen en beheren. De 4
gemeenten, Staatsbosbeheer, de gebiedseigenaren en het Waterschap (in een
adviesrol) willen samen de taken voor De Maashorst gezamenlijk uitvoeren. Ze
willen De Maashorst één loket geven waar iedereen terecht kan. Ze willen niet
alleen dat de schitterende natuurwaarde van De Maashorst groeit, maar ook de
economische en sociale waarde.
De raad wordt gevraagd om het college (en in het verlengde daarvan het

bestuurlijk regie team) opdracht te geven, om conform de uitgangspunten in
"Een nieuwe besturing voor de samenwerking in De Maashorst" de organisatie
verder vorm te geven in de meest passende rechtsvorm.
Besluit
Het agendapunt over de nieuwe besturing van de Maashorst wordt vandaag
niet meer behandeld en geagendeerd voor de raadsvergadering van
7 november 2O19.
6

HAMERSTUKKEN (onder voorbehoud)

6.a

protocol afstemming besluiwormingsprocessen Landerd

-

Uden.docx

Op 28 februarijl. hebben de gemeenteraden van Landerd en Uden ingestemd
met het Plan van aanpak "Samen op weg naar één Maashorstgemeente".
Tevens is opdracht gegeven om een herindelings-ontwerp en -advies voor te
bereiden. Een en ander moet leiden tot een bestuurlijke fusie van de twee
gemeenten per I januari 2O22.
Bij gemeentelijke herindelingen is de "Wet algemene regelen herindeling" (Wet

Arhi) van toepassing.
Hierin zijn regels opgenomen voor gemeenten die in een
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herindelingsprocedure zijn betrokken. Een en ander betekent dat de
gemeenten op grond van artikel 2l,lid 1, van deWetArhi van rechtswege

onder preventief toezicht staan. Dit betekent dat begrotingswuzigingen en
besluiten die (kunnen) leiden tot nieuwe uitgaven, verhoging van bestaande
uitgaven, tot verlaging van bestaande inkomsten of tot vermindering van
vermogen goedgekeurd moeten worden door Cedeputeerde Staten van de
Provincie Noord-Brabant (CS) voordat tot uitvoering kan worden overgegaan.
Bij brief van 20 december 2016 van GS is een aantal (categorieën van) besluiten
aangewezen die de goedkeuring van GS behoeven (bUlage

I

behorende bij dit

protocol).
De Gemeenten dienen in

dit kader ook elkaar over deze besluiten te

informeren en/of deze besluiten met elkaar af te stemmen. Als er
overeenstemming is tussen beide gemeenten over het besluit zal de provincie
terughoudend toetsen. Dit betekent verder dat de besluiten voorafgaande aan
de inzending aan CS door de gemeenten ter instemming aan elkaar worden
voorgelegd. Het resultaat hiervan wordt tegelijk met de inzending van het
betreffende besluit aan GS worden meegezonden ln dit document worden
h ierover werkafs praken vastgelegd.
Besluit
De raad besluit het protocol afstemming besluitvormingsprocessen Landerd

-

Uden vast te stellen.

Toelichting
Het besluit is unaniem en zonder discussie genomen.
6.b

planning- en controlcyclus gemeenten Landerd en Uden
Vooruitlopend op de voorgenomen herindeling van de gemeente Landerd en
Uden per 1 januari 2O22 zal er in 2O2l sprake zijnvan een afwijkende
planning en controlcyclus en afwijkende planning en controlproducten. ln deze
notitie wordt nog geen antwoord gegeven op de vraag welke instrumenten het
bestuur en het management nodig hebben om 'in control' te zijn. Dit zal mede
afhankelijk zijn van de besturingsfilosofie en de visie van de nieuw te vormen
gemeente
Besluit
De raad besluit de planning- en controlcyclus gemeenten Landerd en Uden

vast te stellen.

Toelichting
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Het besluit is unaniem en zonder discussie genomen.
6.c

bestemmingsplan Kerkstraat I 30a Zeeland

lnitiatiefnemer heeft op 6 december 2018 een verzoek ingediend voor het
opstellen / vaststellen van een bestemmingsplan voor het wijzigen van de
bestemming 'detailhandel' naar 'wonen en tuin'. Op I 5 november 2016 is al
een omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van het gebruik naar
woonbestemm ing met de kruimelgevallenregeling.

Op 29 mei 20.l8 heeft het college besloten in principe medewerking te
verlenen aan het verzoek om de bestemming detailhandel om te zetten naar
wonen en tuin. Wij hebben het ontwerpbestemmingsplan met ingang van 17

juni 2019 gedurende

zes weken ter inzage gelegd. U bent hier doormiddel van
een raadsinformatiebrief van op de hoogte gebracht (13 juni 20l g). Tijdens

deze periode is er

I

zienswijze ingediend.

Wij vragen u nu om het bestemmingsplan vast te stellen

Besluit
De raad besluit bestemmingsplan Kerkstraat

l30a Zeeland vast te stellen

Toelichting
Het besluit is unaniem en zonder discussie genomen.
6.d

coórdinatiebesluit realiseren appartementen Runstraat 9- I

I Schaijk

Op 6 maart 2019 heeft het college besloten om in principe, middels het
wijzigen van het bestemmingsplan, medewerking te verÍenen aan het realiseren
van drie appartementen in de bestaande winkelruimte aan de Runstraat
te Schauk. lnmiddels is dit plan door initiatiefnemer omgevormd tot het

9-l

I

realiseren van twee appartementen.

Initiatiefnemer wil graag de coórdinatieprocedure, zoals geregeld in artikel
3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening, volgen. Uw gemeenteraad is het
bevoegde orgaan om te besluiten al dan niet de coórdinatieregeling in een
specifiek geval toe te passen. Bij het toepassen van de coórdinatieregeling gaat
de omgevingsvergunning dezelfde procedure doorlopen als het
bestem mingsplan.

Besluit
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De raad besluit het coórdinatiebesluit realiseren appartementen Runstraat

I

I

9-

SchaUk vast te stellen.

Toelichting
Het besluit is unaniem en zonder discussie genomen.
6.e

vaststel I ing bestem mi ngsplan' Burgemeester de Grootstraat, SchaU

k' naar

aanleiding van uitspraak Raad van State
Op 5 juli 2018 heeft uw raad het bestemmingsplan 'Burgemeester de
Crootstraat, Schaijk' vastgesteld. Tegen het vaststellingsbesluit heeft één
belanghebbende beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Op 22 mei 20.l9 heeft de Afdeling uitspraak gedaan. Negen
van de elf beroepsgronden heeft de Afdeling ongegrond verklaard. Twee
beroepsgronden heeft de Afdeling wel gegrond verklaard. Deze gronden
richten zich op de regelingen in het bestemmingsplan over parkeren en het
aantal toegestane woningen. De Afdeling heeft geoordeeld dat het
bestemmingsplan in stand is gebleven, maar dat de geconstateerde gebreken
binnen 26 weken moeten zijn hersteld. Het onderdeel met betrekking tot
parkeren heeft uw raad op 27 juni 201 9 reeds hersteld met vaststelling van het
"parapluplan wonen en parkeren Landerd". Door het vaststellen van
onderhavig bestemmingsplan is de omissie aangaande het aantal toegestane

woningen hersteld.
Besluit
De raad besluit het bestemmingsplan 'Burgemeester de Grootstraat, Schaijk'

vast te stellen.
Toelichting
Het besluit is unaniem en zonder discussie genomen.
7

ALGEMENE STUKKEN

7.a

besluitenlijst van de vorige raadsvergadering
De raad wordt gevraagd de besluitenlijst van de vorige vergadering vast te
stellen.

Besluit
De raad besluit de besluitenlijst van de raadsvergadering van 26 september

2019 ongewijzigd vast te stellen.
7.b

ingekomen stukken
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De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van

afdoening van de ingekomen stukken.
Besluit
De raad stemt in met de afdoening van ingekomen stukken
7.c

raads i nformati ebri even

Via raadsinformatiebrieven informeert het college de gemeenteraad over de
voortgang van bepaalde dossier.
PL

geeft aan te willen spreken over R6 Terugdringen gebruik Glyfosaat.

CDA

wil spreken over R5 lnformatie brief Aldi.

Besluit
Het agendapunt Raadsinformatiebrieven wordt vandaag niet meer behandeld
en geagendeerd voor de raadsvergadering van 7 november 201 9.

I

rondvraag
Raadsleden hebben tijdens de rondvraag gelegenheid vragen aan elkaar te

stellen.
9

sluiting
De

voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landerd,
gehouden op 1 2 december 2019.

de

r,
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1 Concept_Besluitenlijst_Raadsvergadering_24_oktober_2019.docx

Besluitenlijst Raadsvergadering
Datum

24-10-2019

Tijd

19:30 - 23:05

Locatie

Raadhuis Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 Schaijk

Voorzitter

M.C. Bakermans

Toelichting

Aanwezig: M. Bakermans (voorzitter), Mw. E. Weijenberg (griffier), N.de
Jong, A. de Kleijn, Mw. C. Henst, J. Zwaans (DS97), H. van Tiel (LZ), A. de
Louw, H. van den Broek, R. Müller (RPP), J. van den Heuvel, R. Steemers, T.
van den Berg (MV), Mw. M. Hoek (VVD), Mw. M. Slegers, J. Pijnappels, G.
Benneker (PL), S. Reitsma, PH Jonkergouw (CDA), en de wethouders
B.Brands, M. Böhmer, H.Vereijken.
De agenda en alle bijbehorende stukken zijn digitaal in te zien via iBabs en de
website, www.landerd.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad
De tv-opname van de raadsvergadering is terug te zien op de site van Landerd TV.
De geluidsfragmenten staan op de website van de gemeente Landerd.
Per agendapunt wordt het besluit van de raad aangegeven. Ook de stemverhouding
wordt vermeld. De (getekende) besluiten en moties zijn te raadplegen via iBabs en de
website (bij het desbetreffende agendapunt).
Tevens worden eventuele afspraken en toezeggingen vermeld (inclusief een
“teken” in de kantlijn).

1

opening en mededelingen
De burgemeester opent de vergadering om 19.30 uur.

2

spreekrecht voor het publiek
Inwoners mogen inspreken over onderwerpen die de raad aangaan. De
maximale spreektijd is 5 minuten.
De volgende insprekers hebben zich aangemeld:
- De heer H. van Dongen van projectgroep Wonen Dorpsontwikkeling Reek
over het eindrapport onderzoek leefbaarheid.
- De heer N. van Casteren over Herindelingsontwerp gemeente Maashorst.
- Mevrouw C. de Jong over Herindelingsontwerp gemeente Maashorst.

- Mevrouw M. Neggers van UOV de Kring over Herindelingsontwerp gemeente
Maashorst.

Toelichting
Het aangeboden rapport "Reek door een sociale en ruimtelijke bril" zal worden
geagendeerd voor het Presidium.
3

trekking stemmingscijfer

Toelichting
De naam van mw. Slegers wordt getrokken. Stemming en beraadslaging begint
bij PL.
4

vaststelling agenda

Besluit
De agenda van de raadsvergadering van 24 oktober 2019 wordt vastgesteld.
5

BESPREEKSTUKKEN
Door het Presidium zijn onderstaande raadsvoorstellen geagendeerd voor
bespreking.

5.a

herindelingsontwerp gemeente Maashorst
Sinds enkele maanden werken de gemeenten Landerd en Uden samen aan een
nieuwe gemeente. De basis hiervoor ligt in de coalitieakkoorden van beide
gemeenten waarin is vastgesteld te komen tot een herindeling. De beide
gemeenteraden hebben een principeakkoord gesloten waarin het voornemen
tot herindeling is vastgelegd. Beide gemeenten hebben daarin de intentie
uitgesproken om op 1 januari 2022 één nieuwe gemeente Maashorst te
vormen. In februari van dit jaar hebben de beide raden het plan van aanpak
voor het herindelingsproces vastgesteld. De coalitieakkoorden en de daarop
volgende besluiten vormen samen de directe aanleiding en de democratische
legitimatie van het herindelingstraject. Met deze herindeling ontstaat een
nieuwe, sterke en groene gemeente rondom De Maashorst, die bestaat uit zes
krachtige kernen.
Veel interne en externe belanghebbenden hebben hun bijdrage geleverd aan
de totstandkoming van het herindelingsontwerp en vooral van de
toekomstvisie. Inwoners, ondernemers en organisaties hebben in de afgelopen
maanden input geleverd in gesprekken, tijdens de zogenaamde uitdagingen en
tijdens het festival gemeente Maashorst op 24 juni jl.. Draagvlak en
betrokkenheid bij de inwoners, de ondernemers, maatschappelijke organisatie,
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de raden en medewerkers van beide gemeenten zijn voor zowel Landerd als
Uden van groot belang in het herindelingstraject. Om die reden is dan ook al in
het Plan van Aanpak afgesproken dat onze samenleving nadrukkelijk wordt
betrokken bij de totstandkoming van de toekomstvisie.
De raad wordt gevraagd het herindelingsontwerp, inclusief bijlagen vast te
stellen.
Bijgevoegd zijn
- de inspreekreacties van de Gezamenlijke Voorbereidende Commissie van 30
september en de Voorbereidende Vergadering van 10 oktober.
- de aangekondigde moties en amendementen in Landerd.
- de aangekondigde moties en amendementen in Uden.

Besluit
Amendement 1 van PL is aangenomen en luidt: Toevoegen van de tekst onder
4.1 van de Toekomstvisie gemeente Maashorst: De aanpak van dit nieuwe en
innovatieve beleid vindt plaats in goed overleg en binnen een inhoudelijke en
verbindende dialoog tussen alle betrokkenen; agrarische sector,
natuurorganisaties, inwoners en politiek.

Toelichting
Amendement 1 van PL over toekomstvisie gemeente Maashorst punt 4 wonen,
werken en recreëren in het buitengebied wordt aangenomen met 10 stemmen
voor (fracties PL, RPP, MV, VVD) en 7 stemmen tegen (fracties CDA, DS97, LZ).
De heer Jonkergouw is tegen met als stemverklaring over beide
amendementen, dat als wij proces aangaan over thema's met inwoners wij het
daar ook moeten laten.

Besluit
Amendement 2 van CDA over naam Maashorstgemeente is niet aangenomen.

Toelichting
Amendement 2 van CDA over naam Maashorstgemeente wordt verworpen met
12 stemmen tegen (fracties MV, PL, RPP, VVD, LZ en J. Zwaans (DS97) en
5 stemmen voor (fractie CDA en overige leden DS97).

Besluit
Amendement 3 van CDA over naamgeving is niet aangenomen.
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Toelichting
Amendement 3 van CDA over naamgeving, opgesteld door Gewoon Uden uit
Uden, wordt unaniem verworpen.

Besluit
Amendement 4 van DS97 over raadplegend referendum is niet aangenomen.

Toelichting
Amendement 4 van DS97 over raadplegend referendum wordt verworpen met
14 stemmen tegen (fracties LZ, RPP, MV, VVD, PL, CDA en J. Zaans (DS97)) en 3
stemmen voor (overige leden DS97).

Toelichting
Motie 1 van PL over naam nieuwe gemeente wordt ingetrokken, niet in
stemming gebracht.

Besluit
Motie 2 van PL over visie punt 3.5 sociaal domein is aangenomen.

Toelichting
Motie 2 van PL over visie punt 3.5 sociaal domein wordt aangenomen met 11
stemmen voor (fracties PL, LZ, RPP, MV, VVD) en 6 stemmen tegen (fracties
CDA, DS97).

Toelichting
Motie 3 van CDA over concrete doelen herindelingsontwerp wordt ingetrokken,
niet in stemming gebracht.

Besluit
De raad besluit het herindelingsontwerp inclusief de geamendeerde
toekomstvisie en bijlages vast te stellen.

Toelichting
J. Pijnappels vraagt hoofdelijke stemming.
J. Zwaans van DS97 legt een stemverklaring af over zijn afwijkend standpunt
t.o.v. zijn fractie.
S. Reitsma stemt voor met als stemverklaring de inbreng van de zienswijzes.
Het herindelingsontwerp inclusief de geamendeerde toekomstvisie en bijlages
wordt vastgesteld met 14 stemmen voor (de leden Slegers, Pijnappels,
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Benneker, Reitsma, Jonkergouw, Zwaans, van Tiel, de Louw, van den Broek,
Müller, van den Heuvel, Steemers, van den Berg, Hoek) en 3 stemmen tegen
(leden de Jong, de Kleijn en Henst).

5.b

een nieuwe besturing voor de samenwerking in De Maashorst
Er is al heel veel moois gerealiseerd in De Maashorst. De Stichting Maashorst in
Uitvoering heeft de afgelopen jaren met veel energie de nodige projecten
gerealiseerd en zaken georganiseerd waarmee De Maashorst op de kaart staat
als uniek natuurgebied met allerlei activiteiten zoals het Maashorst OERfestival.
Een nieuwe governance voor De Maashorst is dringend nodig. Iedereen die bij
De Maashorst betrokken is, ziet dat er, na jaren van projecten van
Landschappen van Allure, een nieuwe fase is aangebroken. Een fase waarin de
focus verlegd wordt van het realiseren van projecten met veel subsidie naar
samen met de community De Maashorst door ontwikkelen en beheren. De 4
gemeenten, Staatsbosbeheer, de gebiedseigenaren en het Waterschap (in een
adviesrol) willen samen de taken voor De Maashorst gezamenlijk uitvoeren. Ze
willen De Maashorst één loket geven waar iedereen terecht kan. Ze willen niet
alleen dat de schitterende natuurwaarde van De Maashorst groeit, maar ook de
economische en sociale waarde.
De raad wordt gevraagd om het college (en in het verlengde daarvan het
bestuurlijk regie team) opdracht te geven, om conform de uitgangspunten in
“Een nieuwe besturing voor de samenwerking in De Maashorst” de organisatie
verder vorm te geven in de meest passende rechtsvorm.

Besluit
Het agendapunt over de nieuwe besturing van de Maashorst wordt vandaag
niet meer behandeld en geagendeerd voor de raadsvergadering van
7 november 2019.
6

HAMERSTUKKEN (onder voorbehoud)

6.a

protocol afstemming besluitvormingsprocessen Landerd - Uden.docx
Op 28 februari jl. hebben de gemeenteraden van Landerd en Uden ingestemd
met het Plan van aanpak “Samen op weg naar één Maashorstgemeente”.
Tevens is opdracht gegeven om een herindelings-ontwerp en –advies voor te
bereiden. Een en ander moet leiden tot een bestuurlijke fusie van de twee
gemeenten per 1 januari 2022.
Bij gemeentelijke herindelingen is de “Wet algemene regelen herindeling” (Wet
Arhi) van toepassing.
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Hierin zijn regels opgenomen voor gemeenten die in een
herindelingsprocedure zijn betrokken. Een en ander betekent dat de
gemeenten op grond van artikel 21, lid 1, van de Wet Arhi van rechtswege
onder preventief toezicht staan. Dit betekent dat begrotingswijzigingen en
besluiten die (kunnen) leiden tot nieuwe uitgaven, verhoging van bestaande
uitgaven, tot verlaging van bestaande inkomsten of tot vermindering van
vermogen goedgekeurd moeten worden door Gedeputeerde Staten van de
Provincie Noord-Brabant (GS) voordat tot uitvoering kan worden overgegaan.
Bij brief van 20 december 2016 van GS is een aantal (categorieën van) besluiten
aangewezen die de goedkeuring van GS behoeven (bijlage 1 behorende bij dit
protocol).
De Gemeenten dienen in dit kader ook elkaar over deze besluiten te
informeren en/of deze besluiten met elkaar af te stemmen. Als er
overeenstemming is tussen beide gemeenten over het besluit zal de provincie
terughoudend toetsen. Dit betekent verder dat de besluiten voorafgaande aan
de inzending aan GS door de gemeenten ter instemming aan elkaar worden
voorgelegd. Het resultaat hiervan wordt tegelijk met de inzending van het
betreffende besluit aan GS worden meegezonden In dit document worden
hierover werkafspraken vastgelegd.

Besluit
De raad besluit het protocol afstemming besluitvormingsprocessen Landerd Uden vast te stellen.

Toelichting
Het besluit is unaniem en zonder discussie genomen.
6.b

planning- en controlcyclus gemeenten Landerd en Uden
Vooruitlopend op de voorgenomen herindeling van de gemeente Landerd en
Uden per 1 januari 2022 zal er in 2021 sprake zijn van een afwijkende
planning en controlcyclus en afwijkende planning en controlproducten. In deze
notitie wordt nog geen antwoord gegeven op de vraag welke instrumenten het
bestuur en het management nodig hebben om ‘in control’ te zijn. Dit zal mede
afhankelijk zijn van de besturingsfilosofie en de visie van de nieuw te vormen
gemeente

Besluit
De raad besluit de planning- en controlcyclus gemeenten Landerd en Uden
vast te stellen.
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Toelichting
Het besluit is unaniem en zonder discussie genomen.
6.c

bestemmingsplan Kerkstraat 130a Zeeland
Initiatiefnemer heeft op 6 december 2018 een verzoek ingediend voor het
opstellen / vaststellen van een bestemmingsplan voor het wijzigen van de
bestemming ‘detailhandel’ naar ‘wonen en tuin’. Op 15 november 2016 is al
een omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van het gebruik naar
woonbestemming met de kruimelgevallenregeling.
Op 29 mei 2018 heeft het college besloten in principe medewerking te
verlenen aan het verzoek om de bestemming detailhandel om te zetten naar
wonen en tuin. Wij hebben het ontwerpbestemmingsplan met ingang van 17
juni 2019 gedurende zes weken ter inzage gelegd. U bent hier doormiddel van
een raadsinformatiebrief van op de hoogte gebracht (13 juni 2019). Tijdens
deze periode is er 1 zienswijze ingediend.
Wij vragen u nu om het bestemmingsplan vast te stellen.

Besluit
De raad besluit bestemmingsplan Kerkstraat 130a Zeeland vast te stellen.

Toelichting
Het besluit is unaniem en zonder discussie genomen.
6.d

coördinatiebesluit realiseren appartementen Runstraat 9-11 Schaijk
Op 6 maart 2019 heeft het college besloten om in principe, middels het
wijzigen van het bestemmingsplan, medewerking te verlenen aan het realiseren
van drie appartementen in de bestaande winkelruimte aan de Runstraat 9-11
te Schaijk. Inmiddels is dit plan door initiatiefnemer omgevormd tot het
realiseren van twee appartementen.
Initiatiefnemer wil graag de coördinatieprocedure, zoals geregeld in artikel
3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening, volgen. Uw gemeenteraad is het
bevoegde orgaan om te besluiten al dan niet de coördinatieregeling in een
specifiek geval toe te passen. Bij het toepassen van de coördinatieregeling gaat
de omgevingsvergunning dezelfde procedure doorlopen als het
bestemmingsplan.
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Besluit
De raad besluit het coördinatiebesluit realiseren appartementen Runstraat 911 Schaijk vast te stellen.

Toelichting
Het besluit is unaniem en zonder discussie genomen.
6.e

vaststelling bestemmingsplan ‘Burgemeester de Grootstraat, Schaijk’ naar
aanleiding van uitspraak Raad van State
Op 5 juli 2018 heeft uw raad het bestemmingsplan ‘Burgemeester de
Grootstraat, Schaijk’ vastgesteld. Tegen het vaststellingsbesluit heeft één
belanghebbende beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Op 22 mei 2019 heeft de Afdeling uitspraak gedaan. Negen
van de elf beroepsgronden heeft de Afdeling ongegrond verklaard. Twee
beroepsgronden heeft de Afdeling wel gegrond verklaard. Deze gronden
richten zich op de regelingen in het bestemmingsplan over parkeren en het
aantal toegestane woningen. De Afdeling heeft geoordeeld dat het
bestemmingsplan in stand is gebleven, maar dat de geconstateerde gebreken
binnen 26 weken moeten zijn hersteld. Het onderdeel met betrekking tot
parkeren heeft uw raad op 27 juni 2019 reeds hersteld met vaststelling van het
“parapluplan wonen en parkeren Landerd”. Door het vaststellen van
onderhavig bestemmingsplan is de omissie aangaande het aantal toegestane
woningen hersteld.

Besluit
De raad besluit het bestemmingsplan ‘Burgemeester de Grootstraat, Schaijk’
vast te stellen.

Toelichting
Het besluit is unaniem en zonder discussie genomen.
7

ALGEMENE STUKKEN

7.a

besluitenlijst van de vorige raadsvergadering
De raad wordt gevraagd de besluitenlijst van de vorige vergadering vast te
stellen.

Besluit
De raad besluit de besluitenlijst van de raadsvergadering van 26 september
2019 ongewijzigd vast te stellen.
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7.b

ingekomen stukken
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van
afdoening van de ingekomen stukken.

Besluit
De raad stemt in met de afdoening van ingekomen stukken.
7.c

raadsinformatiebrieven
Via raadsinformatiebrieven informeert het college de gemeenteraad over de
voortgang van bepaalde dossier.
PL geeft aan te willen spreken over R6 Terugdringen gebruik Glyfosaat.
CDA wil spreken over R5 Informatie brief Aldi.

Besluit
Het agendapunt Raadsinformatiebrieven wordt vandaag niet meer behandeld
en geagendeerd voor de raadsvergadering van 7 november 2019.
8

rondvraag
Raadsleden hebben tijdens de rondvraag gelegenheid vragen aan elkaar te
stellen.

9

sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landerd,
gehouden op 12 december 2019.

de griffier,

de voorzitter,
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2 spreekrecht voor het publiek
1 20191022 RV Inspreken RV Harrie van Dongen.pdf

Inpreken gemeente raad, 24 oktober 2019
Geachte voorzitter, raadsleden en wethouders,
Graag wil ik mij voorstellen: Ik ben Harrie van Dongen en ik spreek namens
Dorpsontwikkeling Reek, Commissie Wonen en ook namens alle ouderen van
Reek
Aangemoedigd door de grote steun van de Landerdse politiek voor
burgerparticipatie, zijn wij 2 jaar geleden gestart als Dorpsontwikkeling Reek,
commissie Wonen. Ons doel is ‘het dichter bij elkaar brengen van vraag en
aanbod op het gebied van wonen in Reek’.
In de afgelopen 2 jaar zijn wij druk bezig geweest met de oriëntatie op de
Reekse woningmarkt. We hebben gesprekken gevoerd met o.a. de gemeente,
de woningbouwstichting, investeerders en bewoners.
Om de behoeften van de Reekse bewoners goed in kaart te brengen zijn we
een samenwerking aangegaan met de Hogeschool Arnhem Nijmegen en het
project KRAKE. KRAKE is het Nederlands-Duitse samenwerkingsproject
‘Krachtige Kernen’, met als doel te onderzoeken wat burgers in de dorpen - nu
en in de toekomst - zélf kunnen doen, om hun dorp leefbaar en aantrekkelijk te
houden.
In 2018 hebben we, in samenwerking met de HAN, diverse activiteiten
georganiseerd:
Ten eerste, foto sessies met een groep Rekenaren.
Ten tweede,een zeer uitgebreide vragenlijst laten invullen door alle
huishoudens in Reek met een hoge response van 46%.
Ten derde, diepte groepsinterviews met starters en senioren uit Reek over
woonwensen en verhuisgeneigdheid.
Eind vorig jaar heeft u de gedetailleerde reporten van deze 3 activiteiten van
ons ontvangen.
In het begin van dit jaar heeft de HAN het eindrapport voor Reek afgerond.
Vandaag willen wij deze raadsvergadering gebruiken om dit eindrapport ‘Reek
door een sociale en ruimtelijke bril’aan u te overhandigen. Dit
wetenschappelijk onderbouwd rapport gaat dieper in op de woonsituatie,
woonomgeving, sociale omgeving en voorzieningen in Reek. Het beschrijft de
aandachtspunten, aanbevelingen en best practices.

Uit deze brede oriëntatie heeft de commissie haar belangrijkste
aandachtspunten bepaald en enkele hoofdspeerpunten gedefinieerd waar we
de komende tijd aan willen werken. Bij de implementatie van sommige van de
speerpunten is de steun van de raadsleden en college van burgemeester en
wethouders essentieel.
De Reekse bevolking ziet 2 belangrijke thema’s voor de leefbaarheid van het
dorp: goede voorzieningen en een goed woningaanbod.
Wat de goede voorzieningen betreft zijn wij als commissie erg blij met diversen
initiatieven. Denk aan een supermarkt in het dorp, goede voorzieningen voor
verenigingen - zoals het project Sport en Spel , het dorpshuis , de Linde en
Onder Ons. We zijn de raad dankbaar voor de ondersteuning van deze
initiatieven.
Echter, bij het thema van een goed woningaanbod is er nog veel werk te doen.
Op dit vlak hebben we de volgende speerpunten:
Bij sociale huurwoningen willen wij een kwaliteitsverbetering van de huidige
Mooiland seniorenwoningen. De seniorenwoningen rondom het dorpshuis zijn
uit de jaren ‘70 en voldoen niet meer aan de hedendaagse eisen.
We vragen de raad en het college om concrete actiepunten op te nemen voor
renovatie van deze seniorenwoningen in de nieuwe prestatieafspraken met
Mooiland.
De flatjes bij het Achilles terrein worden door de Reekse bevolking gezien als
niet passend in deze wijk. We hopen dat dit gebied kan worden meegenomen
bij de plannen voor het sport complex.
En Rekenaren zien graag een voorkeursregeling voor mensen gebonden aan
Reek bij toewijzing van huurwoningen.
Er zijn strenge regels opgelegd aan het toewijzingen van sociale huurwoningen.
In Reek is er ongeveer 1 woning beschikbaar boven de sociale huurgrens. Dit
betekent dat er voor een hele groep Rekenaren, die buiten de inkomenseisen
voor sociale huurwoningen vallen, zijn er geen huurwoningen.
We kijken uit naar het realisatie van project Sport en Spel en het vrijkomen
van de tennisbaan en de Rekelhof voor nieuwbouw. Echter realisatie van
huurwoningen met een huurprijs van 700-1000 euro per maand is met de
huidige grondprijzen en bouwkosten niet realistisch.

Daarom vragen we de raad aandacht voor een punt uit het coalitie akkoord:
een actief grondprijsbeleid in Reek,met prijsdifferentiatie, om realisatie van
zowel huurwoningen als eigen woningen mogelijk te maken.
Ook zien we graag dat monumentale panden in Reek behouden blijven en op
een nuttige manier voor Reek kunnen worden ingezet.

Voor onszelf zien we een actiepunt om goede voorlichting en informatie aan
de Reekse bevolking te geven om zo slagvaardig te kunnen handelen in de
huidige woningmarkt.
Tijdens het verkiezingsdebat voor de laatste verkiezing in de Garf was er bij de
lijsttrekkers unanieme steun voor het concept ‘burgerparticipatie’ en wij zijn er
trots op om u een mooi voorbeeld daarvan te kunnen overhandigen.
En we vragen u, en hopen op uw brede steun bij het realiseren van onze
speerpunten.
Dank voor uw aandacht en nu wil ik graag het eindrapport van de commissie
Wonen over de leefbaarheid in Reek aan u allen uitreiken.

1 20191010 VV Inspreken C. de Jong VV 10okt .pdf

Schaijk 10-10-2019
Voorzitter, beste raadsleden,
Mijn naam is Cora de Jong, als kind heb ik in Zeeland gewoond, voor mijn studie verhuisde ik naar
Nijmegen. Sinds 1992 woon ik in Schaijk. Ik ben een van de inwoners die op straat bevraagd is over
het herindelingsvoorstel. Dat is voor mij de aanleiding dat ik gebruik wil maken van mijn recht om in
te spreken. Dank u wel dat ik daarvoor de gelegenheid krijg.
Ik wil u meenemen naar het moment van de bevraging.
Na een dag werken even boodschappen doen. Een vriendelijke jongeman met tablet in de hand staat
voor de supermarkt en vraagt of ik even tijd heb. Het gaat over de herindeling, vooruit dan maar
denk ik. Een mooie gelegenheid om mijn menig te kunnen geven.
Vraag 1 “Weet u dat er een nieuwe gemeente Maashorst komt”? Roept bij mij direct een wedervraag
op.
“Oh, staat dat al vast dan?” vraag ik. Er volgt een uitleg dat dit niet het geval is en dat dit in de loop
van de vragenlijst wel duidelijk zal worden. Mooi…we gaan verder.
Bij de vraag van Thema 2 schiet ik spontaan in de lach. “In de gemeente Maashorst is het heerlijk
thuiskomen na bijvoorbeeld een dag werk of een dag school. Alle basisvoorzieningen zijn er en de
meer stadse voorzieningen in de grootste kern. Ook is het een fijne plaats voor mensen die er als
bezoeker komen.” De interviewer lacht met me mee en we praten over de blije formulering. De
woordkeuze vind ik sturend en dwingend. Hoe kun je hier nee op antwoorden! Alsof mijn
levensgeluk meer zal zijn als gevolg van en na de herindeling.
Ik ga door met vragen beantwoorden. Soepel doorlopen we de lijst en binnen enkele minuten zijn we
klaar. Nou…Dat verraste mij. Ik vertel dat ik niet bij Uden maar bij de gemeente Oss wil komen.
Schaijk hoort bij Oss en Zeeland bij Uden vind ik. Dat geluid heb ik niet kunnen laten horen. Meneer
de interviewer scrolt terug en zoekt een passende vraag waarbij hij mijn wens om bij Oss te komen in
de aantekeningen kan plaatsen.
Na deze ontmoeting, bekruipt mij een gevoel van grote verbazing. Er is al een koers uitgezet
“Landerd moet hoe dan ook naar Uden” ongeacht wat inwoners daar van vinden.
De gestelde vragen leken mij niet bedoeld om een ander geluid te laten horen. Je mocht iets vinden
van de “opgehaalde” thema’s en speerpunten. Die zijn zo vanzelfsprekend en generiek geformuleerd
dat je er niet eens tegen kunt zijn. Ze geven geen antwoord op de vraag wat het mij als inwoner van
Schaijk en Landerd oplevert.
Voorzitter, beste raadsleden
De rapportage schetst dat er groot draagvlak is voor de fusie Landerd-Uden. Er wordt een heel
positief beeld geschetst van de voorgestelde fusie met een marginale opmerking dat er ook een paar
inwoners, met name uit Schaijk, een voorkeur voor Oss te hebben aangegeven.
Dit is volgens mij een onjuiste voorstelling van zaken.
Voorzitter, beste raadsleden
•

U weet met mij dat inmiddels ruim 1.400 mensen uit Schaijk de petitie “Schaijk hoort bij Oss
en niet bij Uden” hebben ondertekend

•

U weet met mij dat er daarnaast zo’n 250 mensen uit Reek, Zeeland, Uden, Oss en
omliggende gemeenten de petitie hebben gesteund.

•

U weet met mij dat al uit het referendum én de enquête, die gehouden werd tegelijk met de
verkiezingen, is gebleken dat er met name vanuit Schaijk onvoldoende steun is voor een fusie
met Uden

Voorzitter, beste raadsleden er heerst bij een ruim aantal inwoners van Schaijk onvrede.
•

Onvrede over het proces van herindeling dat alleen maar gericht is op de vastliggende fusie
van Landerd met Uden, zo lijkt het.

•

Onvrede over het feit dat met de voorkeur van veel mensen in Schaijk niets wordt gedaan.

•

Onvrede over het gegeven dat de inwoners er niks meer over te zeggen hebben.

•

Onvrede omdat de politiek niet waarmaakt wat ze heeft beloofd: namelijk de inwoners het
laatste woord geven.

Het zal u niet bevreemden dat ik één van die inwoners ben met onvrede.
Maar voorzitter, beste raadsleden
U kunt alsnog die onvrede wegnemen door inwoners wel het laatste woord te geven.
Laat ons zelf de keuze maken en volg als goede volksvertegenwoordigers die keuze ook op.
Dank u wel voor uw aandacht.

1 20191023 RV Inspraakreactie Niek van Casteren.pdf

Beste raadsleden, burgemeester en wethouders * maar vooral alle
mensen uit Schaijk, Reek en Zeeland.
Namens de actiegroep “Schaijk hoort bij Oss” sta ik hier:

Ontevreden, teleurgesteld en verontwaardigd!
 Ontevreden * over het bestuurlijke proces van herindeling,
waarbij we alleen maar iets mogen zeggen over een fusie met
Uden.
 Teleurgesteld * over het feit dat in het proces van herindeling
de bestuurders totaal voorbijgaan aan de uitgesproken
voorkeur van heel veel Schaijkenaren voor een fusie met Oss.
 Maar verontwaardigd * om al die politieke partijen die bij de
verkiezingen hebben beloofd dat de inwoners de laatste stem
krijgen maar die ons nu gewoonweg laten stikken.
Vanuit onze ontevredenheid, teleurstelling en verontwaardiging zijn
wij gestart met de petitie “Schaijk hoort bij Oss”. En inmiddels blijkt
dat meer dan 1450 volwassenen uit Schaijk onze ontevredenheid,
teleurstelling en verontwaardiging delen.
Vindt u het gek dat inwoners totaal geen vertrouwen meer hebben in
de politiek en het bestuur en dat er ernstig wordt getwijfeld aan de
geloofwaardigheid van politiek en bestuur?
Ongelooflijk veel geld en tijd is gestoken om inwoners er met de
haren bij te slepen en mee te laten praten over de herindeling.
Bij de consultatieronde waarbij mensen een enquête konden invullen
en waar mensen op straat zijn bevraagd, komen we niet verder dan
zo’n 650 personen.
Dit is anderhalf procent van het aantal kiesgerechtigden in Landerd
en Uden.
En dan horen wij geluiden als * “een uniek en een zeer democratisch
proces”. Nog erger wordt het als wordt gesproken over het
aanwezige draagvlak onder de bevolking. Hoezo draagvlak!?!

Voorzitter, beste mensen, de actiegroep heeft met nauwelijks
financiële middelen in veel minder tijd nu al 1450 inwoners uit
Schaijk een handtekening laten zetten onder een petitie die aan
duidelijkheid niets te wensen overlaat. * En dit aantal stijgt nog
iedere dag!
Al die mensen vinden dat Schaijk bij Oss hoort én dat de
gemeenteraad de burgers de beslissende stem moet geven bij de
herindeling.
 Dat zoveel mensen de moeite hebben genomen zelf in actie te
komen en de petitie digitaal of via papier te tekenen, * noem ik
uniek.
 Dat er al meer dan 1450 mensen uit Schaijk eisen dat de
inwoners de beslissende stem krijgen bij de herindeling en
daarbij aangeven dat zij vinden dat Schaijk bij Oss hoort, *
noem ik nog eens draagvlak.
 En dat de keuze voor een herindeling wordt gemaakt door
inwoners, * noem ik democratisch.
Het voortdurend negeren van zo een krachtig signaal uit de Schaijkse
bevolking is ronduit schandalig.
Tot slot wil ik aangeven dat de actiegroep alles in het werk zal stellen
om het gebrek aan lokaal draagvlak vooral in Schaijk duidelijk te
maken bij Provincie en Tweede Kamer.
Indien nodig zullen wij in Landerd een actie starten om een
raadgevend referendum aan te vragen.
Ik doe nu een klemmend beroep op u als volksvertegenwoordigers,
om te luisteren naar de stem van het volk en de inwoners de kans te
geven hun stem te laten horen.
Dan wordt het Landerdse herindelingsproces pas echt uniek,
democratisch en gedragen!
Dank u wel.
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Agenda Raadsvergadering
Datum

24-10-2019

Tijd

19:30 - 22:30

Locatie

Raadhuis Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 Schaijk

Voorzitter

M.C. Bakermans

Omschrijving

De voorlopige agenda is door het presidium vastgesteld en aangevuld in de
voorbereidende vergadering.

1

opening en mededelingen
De burgemeester nodigt u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering
van de gemeenteraad die gehouden wordt op donderdag 24 oktober 2019,
aanvang 19.30 uur in de raadszaal van het raadhuis van Landerd, Pastoor van
Winkelstraat 5 te Schaijk.
De agenda en alle bijbehorende stukken zijn door raads- en collegeleden
digitaal in te zien via iBabs. Het publiek kan de stukken inzien via
www.landerd.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad.

2

spreekrecht voor het publiek
Inwoners mogen inspreken over onderwerpen die de raad aangaan. De
maximale spreektijd is 5 minuten.
De volgende insprekers hebben zich aangemeld:
- De heer H. van Dongen van projectgroep Wonen Dorpsontwikkeling Reek
over het eindrapport onderzoek leefbaarheid.
- De heer N. van Casteren over Herindelingsontwerp gemeente Maashorst.
- Mevrouw C. de Jong over Herindelingsontwerp gemeente Maashorst.
- Mevrouw M. Neggers van UOV de Kring over Herindelingsontwerp gemeente
Maashorst.

3

trekking stemmingscijfer

4

vaststelling agenda

5

BESPREEKSTUKKEN
Door het Presidium zijn onderstaande raadsvoorstellen geagendeerd voor
bespreking.

5.a

herindelingsontwerp gemeente Maashorst
Sinds enkele maanden werken de gemeenten Landerd en Uden samen aan een
nieuwe gemeente. De basis hiervoor ligt in de coalitieakkoorden van beide
gemeenten waarin is vastgesteld te komen tot een herindeling. De beide
gemeenteraden hebben een principeakkoord gesloten waarin het voornemen
tot herindeling is vastgelegd. Beide gemeenten hebben daarin de intentie
uitgesproken om op 1 januari 2022 één nieuwe gemeente Maashorst te
vormen. In februari van dit jaar hebben de beide raden het plan van aanpak
voor het herindelingsproces vastgesteld. De coalitieakkoorden en de daarop
volgende besluiten vormen samen de directe aanleiding en de democratische
legitimatie van het herindelingstraject. Met deze herindeling ontstaat een
nieuwe, sterke en groene gemeente rondom De Maashorst, die bestaat uit zes
krachtige kernen.
Veel interne en externe belanghebbenden hebben hun bijdrage geleverd aan
de totstandkoming van het herindelingsontwerp en vooral van de
toekomstvisie. Inwoners, ondernemers en organisaties hebben in de afgelopen
maanden input geleverd in gesprekken, tijdens de zogenaamde uitdagingen en
tijdens het festival gemeente Maashorst op 24 juni jl.. Draagvlak en
betrokkenheid bij de inwoners, de ondernemers, maatschappelijke organisatie,
de raden en medewerkers van beide gemeenten zijn voor zowel Landerd als
Uden van groot belang in het herindelingstraject. Om die reden is dan ook al in
het Plan van Aanpak afgesproken dat onze samenleving nadrukkelijk wordt
betrokken bij de totstandkoming van de toekomstvisie.
De raad wordt gevraagd het herindelingsontwerp, inclusief bijlagen vast te
stellen.
Bijgevoegd zijn
- de inspreekreacties van de Gezamenlijke Voorbereidende Commissie van 30
september en de Voorbereidende Vergadering van 10 oktober.
- de aangekondigde moties en amendementen in Landerd
- de aangekondigde moties en amendementen in Uden
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5.b

een nieuwe besturing voor de samenwerking in De Maashorst
Er is al heel veel moois gerealiseerd in De Maashorst. De Stichting Maashorst in
Uitvoering heeft de afgelopen jaren met veel energie de nodige projecten
gerealiseerd en zaken georganiseerd waarmee De Maashorst op de kaart staat
als uniek natuurgebied met allerlei activiteiten zoals het Maashorst OERfestival.
Een nieuwe governance voor De Maashorst is dringend nodig. Iedereen die bij
De Maashorst betrokken is, ziet dat er, na jaren van projecten van
Landschappen van Allure, een nieuwe fase is aangebroken. Een fase waarin de
focus verlegd wordt van het realiseren van projecten met veel subsidie naar
samen met de community De Maashorst door ontwikkelen en beheren. De 4
gemeenten, Staatsbosbeheer, de gebiedseigenaren en het Waterschap (in een
adviesrol) willen samen de taken voor De Maashorst gezamenlijk uitvoeren. Ze
willen De Maashorst één loket geven waar iedereen terecht kan. Ze willen niet
alleen dat de schitterende natuurwaarde van De Maashorst groeit, maar ook de
economische en sociale waarde.
De raad wordt gevraagd om het college (en in het verlengde daarvan het
bestuurlijk regie team) opdracht te geven, om conform de uitgangspunten in
“Een nieuwe besturing voor de samenwerking in De Maashorst” de organisatie
verder vorm te geven in de meest passende rechtsvorm.

6

HAMERSTUKKEN (onder voorbehoud)

6.a

protocol afstemming besluitvormingsprocessen Landerd - Uden.docx
Op 28 februari jl. hebben de gemeenteraden van Landerd en Uden ingestemd
met het Plan van aanpak “Samen op weg naar één Maashorstgemeente”.
Tevens is opdracht gegeven om een herindelings-ontwerp en –advies voor te
bereiden. Een en ander moet leiden tot een bestuurlijke fusie van de twee
gemeenten per 1 januari 2022.
Bij gemeentelijke herindelingen is de “Wet algemene regelen herindeling” (Wet
Arhi) van toepassing.
Hierin zijn regels opgenomen voor gemeenten die in een
herindelingsprocedure zijn betrokken. Een en ander betekent dat de
gemeenten op grond van artikel 21, lid 1, van de Wet Arhi van rechtswege
onder preventief toezicht staan. Dit betekent dat begrotingswijzigingen en
besluiten die (kunnen) leiden tot nieuwe uitgaven, verhoging van bestaande
uitgaven, tot verlaging van bestaande inkomsten of tot vermindering van
vermogen goedgekeurd moeten worden door Gedeputeerde Staten van de
Provincie Noord-Brabant (GS) voordat tot uitvoering kan worden overgegaan.
Bij brief van 20 december 2016 van GS is een aantal (categorieën van) besluiten
aangewezen die de goedkeuring van GS behoeven (bijlage 1 behorende bij dit
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protocol).
De Gemeenten dienen in dit kader ook elkaar over deze besluiten te
informeren en/of deze besluiten met elkaar af te stemmen. Als er
overeenstemming is tussen beide gemeenten over het besluit zal de provincie
terughoudend toetsen. Dit betekent verder dat de besluiten voorafgaande aan
de inzending aan GS door de gemeenten ter instemming aan elkaar worden
voorgelegd. Het resultaat hiervan wordt tegelijk met de inzending van het
betreffende besluit aan GS worden meegezonden In dit document worden
hierover werkafspraken vastgelegd.

6.b

planning- en controlcyclus gemeenten Landerd en Uden
Vooruitlopend op de voorgenomen herindeling van de gemeente Landerd en
Uden per 1 januari 2022 zal er in 2021 sprake zijn van een afwijkende
planning en controlcyclus en afwijkende planning en controlproducten. In deze
notitie wordt nog geen antwoord gegeven op de vraag welke instrumenten het
bestuur en het management nodig hebben om ‘in control’ te zijn. Dit zal mede
afhankelijk zijn van de besturingsfilosofie en de visie van de nieuw te vormen
gemeente

6.c

bestemmingsplan Kerkstraat 130a Zeeland
Initiatiefnemer heeft op 6 december 2018 een verzoek ingediend voor het
opstellen / vaststellen van een bestemmingsplan voor het wijzigen van de
bestemming ‘detailhandel’ naar ‘wonen en tuin’. Op 15 november 2016 is al
een omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van het gebruik naar
woonbestemming met de kruimelgevallenregeling.
Op 29 mei 2018 heeft het college besloten in principe medewerking te
verlenen aan het verzoek om de bestemming detailhandel om te zetten naar
wonen en tuin. Wij hebben het ontwerpbestemmingsplan met ingang van 17
juni 2019 gedurende zes weken ter inzage gelegd. U bent hier doormiddel van
een raadsinformatiebrief van op de hoogte gebracht (13 juni 2019). Tijdens
deze periode is er 1 zienswijze ingediend.
Wij vragen u nu om het bestemmingsplan vast te stellen.

6.d

coordinatiebesluit realiseren appartementen Runstraat 9-11 Schaijk
Op 6 maart 2019 heeft het college besloten om in principe, middels het
wijzigen van het bestemmingsplan, medewerking te verlenen aan het realiseren
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van drie appartementen in de bestaande winkelruimte aan de Runstraat 9-11
te Schaijk. Inmiddels is dit plan door initiatiefnemer omgevormd tot het
realiseren van twee appartementen.
Initiatiefnemer wil graag de coördinatieprocedure, zoals geregeld in artikel
3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening, volgen. Uw gemeenteraad is het
bevoegde orgaan om te besluiten al dan niet de coördinatieregeling in een
specifiek geval toe te passen. Bij het toepassen van de coördinatieregeling gaat
de omgevingsvergunning dezelfde procedure doorlopen als het
bestemmingsplan.

6.e

vaststelling bestemmingsplan ‘Burgemeester de Grootstraat, Schaijk’ naar
aanleiding van uitspraak Raad van State
Op 5 juli 2018 heeft uw raad het bestemmingsplan ‘Burgemeester de
Grootstraat, Schaijk’ vastgesteld. Tegen het vaststellingsbesluit heeft één
belanghebbende beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Op 22 mei 2019 heeft de Afdeling uitspraak gedaan. Negen
van de elf beroepsgronden heeft de Afdeling ongegrond verklaard. Twee
beroepsgronden heeft de Afdeling wel gegrond verklaard. Deze gronden
richten zich op de regelingen in het bestemmingsplan over parkeren en het
aantal toegestane woningen. De Afdeling heeft geoordeeld dat het
bestemmingsplan in stand is gebleven, maar dat de geconstateerde gebreken
binnen 26 weken moeten zijn hersteld. Het onderdeel met betrekking tot
parkeren heeft uw raad op 27 juni 2019 reeds hersteld met vaststelling van het
“parapluplan wonen en parkeren Landerd”. Door het vaststellen van
onderhavig bestemmingsplan is de omissie aangaande het aantal toegestane
woningen hersteld.

7

ALGEMENE STUKKEN

7.a

besluitenlijst van de vorige raadsvergadering
De raad wordt gevraagd de besluitenlijst van de vorige vergadering vast te
stellen.

7.b

ingekomen stukken
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van
afdoening van de ingekomen stukken.
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7.c

raadsinformatiebrieven
Via raadsinformatiebrieven informeert het college de gemeenteraad over de
voortgang van bepaalde dossier.
PL geeft aan te willen spreken over R6 Terugdringen gebruik Glyfosaat.
CDA wil spreken over R5 Informatie brief Aldi.

8

rondvraag
Raadsleden hebben tijdens de rondvraag gelegenheid vragen aan elkaar te
stellen.

9

sluiting
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5.a herindelingsontwerp gemeente Maashorst
1 Getekend raadsbesluit Herindelingsontwerp gemeente Maashorst.pdf
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RAADSBESLUIT
Zaaknummer: 5785 - 2018

Agendapunt: Herindelingsontwerp gemeente Maashorst
De raad van de gemeente Landerd;
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Landerd d.d. 17 september 2019;

BESLUIT:

1. Het Herindelingsontwerp

2.
3.

gemeente Maashorst inclusief het logboek, de toekomstvisie en de
resultaten van de consultatieronde vast te stellen.
Het Herindelingsontwerp ter inzage te leggen zodat belanghebbenden hun zienswijzen
kunnen indienen.
toevoegen van de tekst onder 4.1 van de Toekomstvisie gemeente Maashorst:
De aanpak van dit nieuwe en innovatieve beleid vindt plaats in goed overleg en binnen een
inhoudelijke en verbindende dialoog tussen alle betrokkenen; agrarische sector,
natuurorganisaties, inwoners en politiek.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Landerd
van 24 oktober 2019.

De raad voornoemd,
de griffier,

E.E. Weije

de vo

Ba

4r

Gemeente Landerd, bezoekadres Kerkstraat 39 5411 EA in Zeeland
Postadres Postbus 35 5410 AA Zeeland
tel. 0486-4581 1 1 fax: 0486-458222 e-mail; info@landerd.nl intemet: www.landerd.nl
IBAN rekeningnummer: NL29 BNGH 0285 0606 19
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Agendapunt:
Beleidsprogramma:
Portefeuillehouder:
Zaaknummer:

Bestuur en ondersteuning
Burgemeester M.C. Bakermans
5785 - 2018

Aan de Raad.
Onderwerp
Herindelingsontwerp gemeente Maashorst
Advies
De gemeenteraad van Landerd wordt geadviseerd om:
1. Het Herindelingsontwerp gemeente Maashorst inclusief het logboek, de toekomstvisie en de
resultaten van de consultatieronde (bijlage 1 t/m 3) vast te stellen.
2. Het herindelingsontwerp ter inzage te leggen zodat belanghebbenden hun zienswijzen kunnen
indienen.
Inleiding
Sinds enkele maanden werken de gemeenten Landerd en Uden samen aan een nieuwe gemeente. De
basis hiervoor ligt in de coalitieakkoorden van beide gemeenten waarin is vastgesteld te komen tot een
herindeling. De beide gemeenteraden hebben een principeakkoord gesloten waarin het voornemen tot
herindeling is vastgelegd. Beide gemeenten hebben daarin de intentie uitgesproken om op 1 januari 2022
één nieuwe gemeente Maashorst te vormen. In februari van dit jaar hebben de beide raden het plan van
aanpak voor het herindelingsproces vastgesteld. De coalitieakkoorden en de daarop volgende besluiten
vormen samen de directe aanleiding en de democratische legitimatie van het herindelingstraject. Met
deze herindeling ontstaat een nieuwe, sterke en groene gemeente rondom De Maashorst, die bestaat uit
zes krachtige kernen.
Veel interne en externe belanghebbenden hebben hun bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het
herindelingsontwerp en vooral van de toekomstvisie. Inwoners, ondernemers en organisaties hebben in
de afgelopen maanden input geleverd in gesprekken, tijdens de zogenaamde uitdagingen en tijdens het
festival gemeente Maashorst op 24 juni jl.. Draagvlak en betrokkenheid bij de inwoners, de ondernemers,
maatschappelijke organisatie, de raden en medewerkers van beide gemeenten zijn voor zowel Landerd
als Uden van groot belang in het herindelingstraject. Om die reden is dan ook al in het Plan van Aanpak
afgesproken dat onze samenleving nadrukkelijk wordt betrokken bij de totstandkoming van de
toekomstvisie.
Beoogd effect
Met deze herindeling ontstaat een sterke, nieuwe gemeente met zes krachtige kernen en een eigen
identiteit. Gelegen in en om natuurgebied De Maashorst. Een groene gemeente met een stevige ambitie
qua dienstverlening, voorzieningen en werkgelegenheid. Een gemeente die ertoe doet in de regio, die
iets te vertellen heeft en zo goed voor haar inwoners kan zorgen.
Inwoners uit de kernen, maatschappelijke middenveld en ondernemers zijn en worden betrokken bij het
herindelingsproces. Zo ontstaat een gemeente die recht doet aan haar inwoners. Een gemeente waar
mensen zich samen inzetten voor goed wonen, werken en recreëren. Waar inwoners, ondernemers,
verenigingen en maatschappelijke organisaties de ruimte en kans krijgen om hun omgeving nog fijner te
maken.
Argumenten
1.1/2.1 Het herindelingsontwerp geeft weer op grond van welke argumenten wordt gekozen voor deze
herindeling.
De argumenten voor deze herindeling zijn weergegeven in het herindelingsontwerp. Zo is de nieuwe
gemeente bestuurskrachtig, robuust en in staat om de belangen van haar inwoners goed te behartigen.
De ambities voor de nieuwe gemeente maken onderdeel uit van de toekomstvisie.
1.2/2.1. Het herindelingsontwerp geeft een beeld van de nieuwe gemeente.
Het ontwerp vormt niet alleen de basis voor het wetsontwerp, maar geeft ook informatie over het hoe en
waarom van deze herindeling. Hierbij is een belangrijk onderdeel van het ontwerp de toekomstvisie
(bijlage 2) waarin wordt omschreven wat de visie op onze nieuwe gemeente is. Met het vaststellen van dit
herindelingsontwerp stellen beide raden ook deze toekomstvisie vast.

De toekomstvisie is een beschrijving van onze (samenleving en gemeente) kijk op onze nieuwe
gemeente. Wat maakt Maashorst onderscheidend, wat willen we koesteren en voor welke opgaven staat
de nieuwe gemeente? De visie is nadrukkelijk geen uitgewerkt beleid. De visie is wel leidend bij de
harmonisatie van beleid en regelgeving, wat op een later moment (2020 en 2021 en daarna) plaatsvindt.
Bij deze uitwerking worden ook onze inwoners, organisaties en bedrijven betrokken. Hiervoor zal t.z.t.
een aanpak worden opgesteld.
1.3/2.1 Het herindelingsontwerp is tot stand gekomen met input van veel verschillende partijen.
We vinden het belangrijk om onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties maximaal te
betrekken bij de totstandkoming van onze nieuwe gemeente. Daarom hebben we samen met hen een
toekomstvisie gemaakt waarin we samen bepalen hoe de nieuwe gemeente eruitziet na herindeling,
welke uitdagingen, opgaven en trends we verwachten en hoe we daar nu al op in kunnen spelen. Deze
toekomstvisie is het resultaat van de uitdagingen, verdiepende gesprekken en thematafels. Door deze
aanpak zijn we met een brede vertegenwoordiging van de samenleving in contact gekomen en hebben
onze inwoners én organisaties laten horen en zien wat met nu én in de toekomst belangrijk vindt. Tijdens
de consultatieronde hebben onze inwoners ook aangegeven zich te herkennen in de toekomstvisie.
Daarnaast zijn we met verschillende maatschappelijke organisaties in gesprek gegaan over thema’s die
de herindeling raken. Deze gesprekken worden rondom belangrijke onderwerpen zoals over onze
economische visie met ondernemers vanzelfsprekend voortgezet na vaststelling van dit
herindelingsontwerp. Verder zijn een gemêleerde groep van +/- 20 actieve bewoners
(vertegenwoordigers van de bewonersgroepen) uit alle zes de kernen betrokken geweest bij de
totstandkoming van de toekomstvisie. Met name hoofdstuk 5 over burgerparticipatie en hoofdstuk 7 over
het vervolgproces zijn met bijzondere aandacht gelezen. Samen met bewonersgroepen zullen we direct
na vaststelling van de toekomstvisie doorpakken, om de relatie tussen burger en overheid in de nieuwe
gemeente samen vorm te geven.
1.4/2.1 De naam gemeente Maashorst sluit goed aan bij de nieuw te vormen gemeente
Gemeente Maashorst wordt de naam van de nieuwe gemeente. Dit is het uitgangspunt van de besturen
van de gemeenten Landerd en Uden. De namen van de zes kernen (Uden, Volkel, Odiliapeel, Zeeland,
Reek en Schaijk) blijven behouden. De keuze voor deze naam is gebaseerd op een aantal argumenten:
De naam Maashorst geeft een gemeenschappelijk geografisch element weer. Het natuurgebied de
Maashorst is een belangrijke verbindende factor tussen gemeente Landerd en Uden en van belang voor
het karakter van de nieuwe gemeente. Het grootste gedeelte van dit natuurgebied bevindt zich binnen de
grenzen van de nieuwe gemeente. De naam Maashorst heeft een uitstraling die past bij de visie op de
nieuwe gemeente en is herkenbaar en geografisch herleidbaar. Daarnaast voldoet de naam aan
algemeen gangbare criteria rondom lengte, uitspreekbaarheid, samenstellingen en woordspelingen.
Inwoners hebben tijdens de uitdagingen regelmatig hun steun uitgesproken voor de naam van de nieuwe
gemeente. Ook tijdens het Festival gemeente Maashorst op 24 juni 2019 en tijdens de consultatie zijn
mensen gevraagd hun mening te geven over de naam van de nieuwe gemeente. Er kwamen weinig
suggesties voor een nieuwe naam en er blijkt veel steun voor de naam Maashorst. Uit de consultatie blijkt
dat ongeveer de helft van de inwoners de naam steunen en ongeveer één derde niet. De rest is neutraal
of heeft geen mening. In de positionering van de nieuwe gemeente wordt gebruik gemaakt van de
bekendheid van de namen van de zes kernen. De identiteit van de kernen blijft ook met de nieuwe
gemeentenaam overeind. De naam van de nieuwe gemeente is besproken met buurgemeenten. De
meeste buurgemeenten (Boekel, Grave, Meierijstad, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis) steunen de
keuze voor de naam Maashorst.
1.5 Het herindelingsontwerp vormt een belangrijke stap in het wettelijk traject om te komen tot één
nieuwe gemeente.
Voor samenvoeging van gemeenten (gemeentelijke herindeling) bestaat een wettelijk kader in de vorm
van de Wet algemene regels herindeling (arhi). Deze wet schrijft voor dat een herindeling bij wet geregeld
wordt en dus door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer moet worden aangenomen. Het
herindelingsontwerp vormt de basis voor het wetsvoorstel dat de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties (BZK) gaat opstellen om de herindeling te realiseren. Naast het wettelijke voorschrift
dient het herindelingsontwerp ook andere doelen. Zo stelt het de gemeentebesturen in staat de
voorbereidingen op de samenvoeging verder uit te werken en de contouren van de nieuwe gemeente te
schetsen. Daarnaast is het herindelingsontwerp een informatiebron over de beoogde herindeling voor
inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit de beide gemeenten.
De colleges zijn op grond van de wet arhi (algemene regels herindeling) belast met het dagelijks bestuur
van de voorbereidingen op de herindeling. Vanuit deze voorbereidende rol wordt dit herindelingsontwerp
door de beide colleges voorgelegd aan beide raden. De raden hebben een kaderstellende rol. Op het
moment dat de raden besluiten in te stemmen met het herindelingsontwerp - en daarmee met de
herindeling - is de nieuwe gemeente weer een stap dichterbij. Het vaststellen van het

herindelingsontwerp is een voorgenomen besluit waarna belanghebbenden zoals inwoners,
maatschappelijke organisaties, bedrijven en buurgemeenten, nog hun zienswijze kunnen indienen.
Kanttekeningen
1.1. Bij een herindeling heb je altijd te maken met voor- en tegenstanders
Bij een intensief proces als een herindeling heb je altijd te maken met voor- en tegenstanders. We
realiseren ons dat er ook inwoners en organisaties zijn die niet achter de herindeling of de naam van de
nieuwe gemeente staan. We zijn blij dat het grootste deel van de samenleving heeft aangegeven achter
de herindeling, visie en naam te staan.
2.1 Zienswijzen kunnen aanleiding geven tot wijzigingen in het herindelingsontwerp
Het herindelingsontwerp wordt na vaststelling door de gemeenteraden acht weken ter inzage gelegd.
Iedereen die dat wil kan op een laagdrempelige manier een zienswijze indienen op het voorliggende
document. Deze zienswijzen kunnen aanleiding geven tot wijzigingen in of aanvullingen op het
herindelingsontwerp. Vervolgens wordt in maart een herindelingsadvies voorgelegd aan de beide raden.
De manier waarop een zienswijze ingediend kan worden, wordt binnenkort uitgebreid en breed
gecommuniceerd.
Financiën
Bij herindeling is sprake van een uitkering op grond van de tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling in het
gemeentefonds. Met de tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling wordt een vergoeding ontvangen voor de
zogeheten frictiekosten van de herindeling. Frictiekosten zijn lasten die zonder herindeling niet gemaakt
zouden zijn en die per definitie extra en tijdelijk zijn. Het bedrag (€ 6.323.963) van de verdeelmaatstaf
wordt over een periode van vijf jaar uitgekeerd, te beginnen in het jaar voorafgaand aan de herindeling
(2021).
Er is een begroting opgesteld voor de kosten die in 2019 zijn en nog worden gemaakt. Dat is voor Uden
en Landerd samen € 1.051.000. De kosten voor de voorbereiding blijven naar verwachting binnen de
geraamde begroting.
Communicatie
Tijdens het hele proces tot nu toe heeft de communicatie grote aandacht gekregen. Inwoners,
ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn continu goed meegenomen in elke stap van het
proces en actief uitgenodigd om een bijdrage te leveren. Er zijn veel verschillende communicatiemiddelen
ingezet (onder andere een aparte website, flyers, posters, social media, banners, sandwichborden, de
lokale en regionale media) om zo veel mogelijk mensen te bereiken.
Uitvoering
Na positieve besluitvorming door de gemeenteraden start de zienswijzeprocedure. De colleges nemen de
ingekomen zienswijzen met daarbij een voorstel hoe te reageren op de zienswijzen op in een reactienota.
Indien nodig wordt het herindelingsontwerp op basis van de zienswijzen aangepast. Op het moment dat
de raden het herindelingsontwerp vaststellen gaat ook het provinciale financiële preventief toezicht in.
Vanaf dat moment gelden de spelregels zoals vastgelegd in het protocol financieel toezicht
(raadsvoorstel d.d. 17 september). En verder gaan de colleges samen met onze inwoners, ondernemers
en maatschappelijke organisaties aan de slag met de uitwerking en nadere concretisering van de in de
toekomstvisie vastgelegde ambities.
Bijlage(n)
1. Herindelingsontwerp gemeente Maashorst, inclusief logboek, toekomstvisie, rapportage
consultatieronde
2. Financiële scan
3. Zienswijzeprocedure
4. Deelnemers participatieproces gemeente Maashorst
Zeeland, 17 september 2019
Burgemeester en wethouders van Landerd,
de secretaris,
de burgemeester,
C.C. Boode

M.C. Bakermans

1 Raadsbesluit Landerd Herindelingsontwerp gemeente Maashorst.pdf

RAADSBESLUIT
Zaaknummer: 5785 - 2018

Agendapunt: Herindelingsontwerp gemeente Maashorst

De raad van de gemeente Landerd;
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Landerd d.d. 17 september 2019;
B E S L U I T:
1. Het Herindelingsontwerp gemeente Maashorst inclusief het logboek, de toekomstvisie en de
resultaten van de consultatieronde vast te stellen.
2. Het herindelingsontwerp ter inzage te leggen zodat belanghebbenden hun zienswijzen
kunnen indienen.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Landerd
van 24 oktober 2019.
De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

E.E. Weijenberg

M.C. Bakermans

Gemeente Landerd, bezoekadres Kerkstraat 39 5411 EA in Zeeland
Postadres Postbus 35 5410 AA Zeeland
tel. 0486-458111 fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl internet: www.landerd.nl
IBAN rekeningnummer: NL29 BNGH 0285 0606 19
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Auteur
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Neeltje Schoenmakers

Afdeling

:

Maatschappelijke Dienstverlening

E-mail
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Effect op de begroting

Port.

:

H. Hellegers

☐

Ja

☒

Nee

Onderwerp

Herindelingsontwerp gemeente Maashorst

Advies

De gemeenteraad van Uden wordt geadviseerd om:
1.

Het Herindelingsontwerp gemeente Maashorst inclusief het logboek, de toekomstvisie en de

2.

Het herindelingsontwerp ter inzage te leggen zodat belanghebbenden hun zienswijzen kunnen

resultaten van de consultatieronde (bijlage 1) vast te stellen,
indienen.

Inleiding

Sinds enkele maanden werken de gemeenten Landerd en Uden samen aan een nieuwe gemeente. De

basis hiervoor ligt in de coalitieakkoorden van beide gemeenten waarin is vastgesteld te komen tot een
herindeling. De beide gemeenteraden hebben een principeakkoord gesloten waarin het voornemen tot
herindeling is vastgelegd. Beide gemeenten hebben daarin de intentie uitgesproken om op 1 januari

2022 één nieuwe gemeente Maashorst te vormen. In februari van dit jaar hebben de beide raden het

plan van aanpak voor het herindelingsproces vastgesteld. De coalitieakkoorden en de daarop volgende
besluiten vormen samen de directe aanleiding en de democratische legitimatie van het

herindelingstraject. Met deze herindeling ontstaat een nieuwe, sterke en groene gemeente rondom De
Maashorst, die bestaat uit zes krachtige kernen.

Veel interne en externe belanghebbenden hebben hun bijdrage geleverd aan de totstandkoming van
het herindelingsontwerp en vooral van de toekomstvisie. Inwoners, ondernemers en organisaties

hebben in de afgelopen maanden input geleverd in gesprekken, tijdens de zogenaamde uitdagingen en
tijdens het festival gemeente Maashorst op 24 juni jl.. Draagvlak en betrokkenheid bij de inwoners, de
ondernemers, maatschappelijke organisatie, de raden en medewerkers van beide gemeenten zijn voor
zowel Landerd als Uden van groot belang in het herindelingstraject. Om die reden is dan ook al in het
Plan van Aanpak afgesproken dat onze samenleving nadrukkelijk wordt betrokken bij de
totstandkoming van de toekomstvisie.

Beoogd effect

Met deze herindeling ontstaat een sterke, nieuwe gemeente met zes krachtige kernen en een eigen

identiteit. Gelegen in en om natuurgebied De Maashorst. Een groene gemeente met een stevige ambitie
qua dienstverlening, voorzieningen en werkgelegenheid. Een gemeente die ertoe doet in de regio, die
iets te vertellen heeft en zo goed voor haar inwoners kan zorgen.

Inwoners uit de kernen, maatschappelijke middenveld en ondernemers zijn en worden betrokken bij
het herindelingsproces. Zo ontstaat een gemeente die recht doet aan haar inwoners. Een gemeente
waar mensen zich samen inzetten voor goed wonen, werken en recreëren. Waar inwoners,

ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties de ruimte en kans krijgen om hun
omgeving nog fijner te maken.

Duurzaamheid
N.v.t.

Argumenten
1.1/2.1 Het herindelingsontwerp geeft weer op grond van welke argumenten wordt gekozen voor deze
herindeling

De argumenten voor deze herindeling zijn weergegeven in het herindelingsontwerp. Zo is de nieuwe
gemeente bestuurskrachtig, robuust en in staat om de belangen van haar inwoners goed te behartigen.
De ambities voor de nieuwe gemeente maken onderdeel uit van de toekomstvisie.

1.2/2.1. Het herindelingsontwerp geeft een beeld van de nieuwe gemeente

Het ontwerp vormt niet alleen de basis voor het wetsontwerp, maar geeft ook informatie over het hoe
en waarom van deze herindeling. Hierbij is een belangrijk onderdeel van het ontwerp de toekomstvisie
(bijlage 2) waarin wordt omschreven wat de visie op onze nieuwe gemeente is. Met het vaststellen van
dit herindelingsontwerp stellen beide raden ook deze toekomstvisie vast.

De toekomstvisie is een beschrijving van onze (samenleving en gemeente) kijk op onze nieuwe
gemeente. Wat maakt Maashorst onderscheidend, wat willen we koesteren en voor welke opgaven staat
de nieuwe gemeente? De visie is nadrukkelijk geen uitgewerkt beleid. De visie is wel leidend bij de

harmonisatie van beleid en regelgeving, wat op een later moment (2020 en 2021 en daarna)
plaatsvindt. Bij deze uitwerking worden ook onze inwoners, organisaties en bedrijven betrokken.
Hiervoor zal t.z.t. een aanpak worden opgesteld.

1.3/2.1 Het herindelingsontwerp is tot stand gekomen met input van veel verschillende partijen.

We vinden het belangrijk om onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties maximaal
te betrekken bij de totstandkoming van onze nieuwe gemeente. Daarom hebben we samen met hen
een toekomstvisie gemaakt waarin we samen bepalen hoe de nieuwe gemeente eruitziet na

herindeling, welke uitdagingen, opgaven en trends we verwachten en hoe we daar nu al op in kunnen

spelen. Deze toekomstvisie is het resultaat van de uitdagingen, verdiepende gesprekken en
thematafels. Door deze aanpak zijn we met een brede vertegenwoordiging van de samenleving in
contact gekomen en hebben onze inwoners én organisaties laten horen en zien wat met nu én in de

toekomst belangrijk vindt. Tijdens de consultatieronde hebben onze inwoners ook aangegeven zich te

herkennen in de toekomstvisie. Daarnaast zijn we met verschillende maatschappelijke organisaties in
gesprek gegaan over thema’s die de herindeling raken. Deze gesprekken worden rondom belangrijke
onderwerpen zoals over onze economische visie met ondernemers vanzelfsprekend voortgezet na
vaststelling van dit herindelingsontwerp. Verder zijn een gemêleerde groep van +/- 20 actieve
bewoners (vertegenwoordigers van bewonersgroepen) uit alle zes de kernen betrokken geweest bij de
totstandkoming van de toekomstvisie. Met name hoofdstuk 5 over burgerparticipatie en hoofdstuk 7

over het vervolgproces zijn met bijzondere aandacht gelezen. Samen met bewonersgroepen zullen we
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direct na vaststelling van de toekomstvisie doorpakken, om de relatie tussen burger en overheid in de
nieuwe gemeente samen vorm te geven.

1.4/2.1 De naam gemeente Maashorst sluit goed aan bij de nieuw te vormen gemeente

Gemeente Maashorst wordt de naam van de nieuwe gemeente. Dit is het uitgangspunt van de besturen

van de gemeenten Landerd en Uden. De namen van de zes kernen (Uden, Volkel, Odiliapeel, Zeeland,
Reek en Schaijk) blijven behouden. De keuze voor deze naam is gebaseerd op een aantal argumenten:

De naam Maashorst geeft een gemeenschappelijk geografisch element weer. Het natuurgebied de
Maashorst is een belangrijke verbindende factor tussen gemeente Landerd en Uden en van belang voor

het karakter van de nieuwe gemeente. Het grootste gedeelte van dit natuurgebied bevindt zich binnen
de grenzen van de nieuwe gemeente. De naam Maashorst heeft een uitstraling die past bij de visie op

de nieuwe gemeente en is herkenbaar en geografisch herleidbaar. Daarnaast voldoet de naam aan
algemeen gangbare criteria rondom lengte, uitspreekbaarheid, samenstellingen en woordspelingen.

Inwoners hebben tijdens de uitdagingen regelmatig hun steun uitgesproken voor de naam van de
nieuwe gemeente. Ook tijdens het Festival gemeente Maashorst op 24 juni 2019 en tijdens de

consultatie zijn mensen gevraagd hun mening te geven over de naam van de nieuwe gemeente. Er
kwamen weinig suggesties voor een nieuwe naam en er blijkt veel steun voor de naam Maashorst. Uit

de consultatie blijkt dat ongeveer de helft van de inwoners de naam steunen en ongeveer één derde
niet. De rest is neutraal of heeft geen mening. In de positionering van de nieuwe gemeente wordt
gebruik gemaakt van de bekendheid van de namen van de zes kernen. De identiteit van de kernen blijft
ook met de nieuwe gemeentenaam overeind. De naam van de nieuwe gemeente is besproken met

buurgemeenten. De meeste buurgemeenten (Boekel, Grave, Meierijstad, Mill en Sint Hubert en Sint
Anthonis) steunen de keuze voor de naam Maashorst.

1.5 Het herindelingsontwerp vormt een belangrijke stap in het wettelijk traject om te komen tot één
nieuwe gemeente.

Voor samenvoeging van gemeenten (gemeentelijke herindeling) bestaat een wettelijk kader in de vorm
van de Wet algemene regels herindeling (arhi). Deze wet schrijft voor dat een herindeling bij wet
geregeld wordt en dus door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer moet worden aangenomen. Het

herindelingsontwerp vormt de basis voor het wetsvoorstel dat de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties (BZK) gaat opstellen om de herindeling te realiseren. Naast het wettelijke voorschrift
dient het herindelingsontwerp ook andere doelen. Zo stelt het de gemeentebesturen in staat de
voorbereidingen op de samenvoeging verder uit te werken en de contouren van de nieuwe gemeente te

schetsen. Daarnaast is het herindelingsontwerp een informatiebron over de beoogde herindeling voor
inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit de beide gemeenten.

De colleges zijn op grond van de wet arhi (algemene regels herindeling) belast met het dagelijks

bestuur van de voorbereidingen op de herindeling. Vanuit deze voorbereidende rol wordt dit
herindelingsontwerp door de beide colleges voorgelegd aan beide raden. De raden hebben een
kaderstellende rol. Op het moment dat de raden besluiten in te stemmen met het herindelingsontwerp

- en daarmee met de herindeling - is de nieuwe gemeente weer een stap dichterbij. Het vaststellen van
het herindelingsontwerp is een voorgenomen besluit waarna belanghebbenden zoals inwoners,
maatschappelijke organisaties, bedrijven en buurgemeenten, nog hun zienswijze kunnen indienen.

Kanttekeningen
1.1. Bij een herindeling heb je altijd te maken met voor- en tegenstanders

Bij een intensief proces als een herindeling heb je altijd te maken met voor- en tegenstanders. We

realiseren ons dat er ook inwoners en organisaties zijn die niet achter de herindeling of de naam van
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de nieuwe gemeente staan. We zijn blij dat het grootste deel van de samenleving heeft aangegeven
achter de herindeling, visie en naam te staan.

2.1 Zienswijzen kunnen aanleiding geven tot wijzigingen in het herindelingsontwerp

Het herindelingsontwerp wordt na vaststelling door de gemeenteraden acht weken ter inzage gelegd.
Iedereen die dat wil kan op een laagdrempelige manier een zienswijze indienen op het voorliggende
document. Deze zienswijzen kunnen aanleiding geven tot wijzigingen in of aanvullingen op het

herindelingsontwerp. Vervolgens wordt in maart een herindelingsadvies voorgelegd aan de beide

raden. De manier waarop een zienswijze ingediend kan worden, wordt binnenkort uitgebreid en breed
gecommuniceerd.

Financiën

Bij herindeling is sprake van een uitkering op grond van de tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling in het
gemeentefonds. Met de tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling wordt een vergoeding ontvangen voor de
zogeheten frictiekosten van de herindeling. Frictiekosten zijn lasten die zonder herindeling niet

gemaakt zouden zijn en die per definitie extra en tijdelijk zijn. Het bedrag (€ 6.323.963) van de

verdeelmaatstaf wordt over een periode van vijf jaar uitgekeerd, te beginnen in het jaar voorafgaand
aan de herindeling (2021).

Er is een begroting opgesteld voor de kosten die in 2019 zijn en nog worden gemaakt. Dat is voor
Uden en Landerd samen € 1.051.000. De kosten voor de voorbereiding blijven naar verwachting
binnen de geraamde begroting.

Communicatie

Tijdens het hele proces tot nu toe heeft de communicatie grote aandacht gekregen. Inwoners,

ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn continu goed meegenomen in elke stap van het
proces en actief uitgenodigd om een bijdrage te leveren. Er zijn veel verschillende

communicatiemiddelen ingezet (onder andere een aparte website, flyers, posters, social media,

banners, sandwichborden, de lokale en regionale media) om zo veel mogelijk mensen te bereiken.

Vervolg

Na positieve besluitvorming door de gemeenteraden start de zienswijzeprocedure. De colleges nemen
de ingekomen zienswijzen met daarbij een voorstel hoe te reageren op de zienswijzen op in een

reactienota. Indien nodig wordt het herindelingsontwerp op basis van de zienswijzen aangepast. Op
het moment dat de raden het herindelingsontwerp vaststellen gaat ook het provinciale financiële
preventief toezicht in. Vanaf dat moment gelden de spelregels zoals vastgelegd in het protocol

financieel toezicht (raadsvoorstel d.d. 17 september). En verder gaan de colleges samen met onze

inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan de slag met de uitwerking en nadere
concretisering van de in de toekomstvisie vastgelegde ambities.

Bijlagen
1.

Herindelingsontwerp gemeente Maashorst, inclusief logboek, toekomstvisie en rapportage

2.

Financiële scan

3.
4.

consultatieronde

Zienswijzeprocedure

Deelnemers participatieproces gemeente Maashorst

Uden, 17 september 2019
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1 Bijlage Raadsbesluit Uden herindelingsontwerp gemeente Maashorst.pdf

*CONCEPT* CONCEPT

Herindeling Landerd Uden Besluit Raadsbesluit

RAADSBESLUIT

Zaakdossier: Herindeling Landerd Uden
De Raad van de gemeente Uden;
gelezen het advies van het College van burgemeester en wethouders van 17 september 2019
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
besluit
1.

Het Herindelingsontwerp gemeente Maashorst inclusief het logboek, de toekomstvisie en de

2.

Het herindelingsontwerp ter inzage te leggen zodat belanghebbenden hun zienswijzen kunnen

resultaten van de consultatieronde vast te stellen.
indienen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 24 oktober 2019
De raad voornoemd
de griffier

de burgemeester

drs. M.A.J.R. Hermans

drs. H.A.G. Hellegers
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Herindelingsontwerp
gemeente Maashorst
17 september 2019

gemeente

maashorst
i.o.

Herindelingsontwerp
gemeente Maashorst

Voorwoord
De Colleges van burgemeester en wethouders van de
gemeenten Landerd en Uden gaan voor een nieuwe gemeente,
met de naam gemeente Maashorst. De basis van deze
herindeling ligt in de coalitieprogramma’s van Landerd en
Uden. Beide coalities hebben aangegeven voor een nieuwe
gemeente te willen gaan. Dit is de start van een samenwerking
op weg naar een herindeling.
De afgelopen periode hebben we de inwoners en organisaties
van beide gemeenten intensief betrokken bij het proces naar
de nieuwe gemeente. Zo hebben we met veel inwoners,
ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke
organisaties gesproken en hebben zij hun input gegeven voor
de toekomstige gemeente. Inwoners en organisaties deden
mee aan de uitdagingen, mochten hun mening laten horen
tijdens het Festival gemeente Maashorst of lieten weten wat zij
van de herindeling vonden via spontane gesprekken op straat.
We zijn blij met en trots op de grote bereidheid van
onze samenleving om een bijdrage te leveren aan de
totstandkoming van de gemeente Maashorst. We kunnen met
recht spreken over een co-creatief en innovatief proces. Graag
bedanken wij onze inwoners, ondernemers en organisaties
hartelijk voor hun inbreng!
Nadat het herindelingsontwerp is vastgesteld door beide raden
werken we verder aan de invulling van de nieuwe gemeente.
Ook daarbij werken we weer graag samen met onze inwoners,
ondernemers en organisaties. Zo bouwen we samen aan een
nieuwe gemeente waar het goed leven is!
Namens de colleges van de gemeenten Landerd en Uden,
Burgemeester
Marnix Bakermans

Burgemeester
Henk Hellegers
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1. Inleiding
Voor u ligt het herindelingsontwerp. Dit herindelingsontwerp is
een voorstel om de gemeenten Landerd en Uden per 1 januari 2022
samen te voegen tot de nieuwe gemeente Maashorst.

1.1 Aanleiding
De gemeenten Landerd en Uden willen vanaf 1 januari 2022
samen verder gaan als één nieuwe gemeente, onder de naam
Maashorst. Hiermee kiezen we voor een gezamenlijke toekomst
die meer kansen biedt dan voor ieder afzonderlijk. Onze nieuwe
gemeente heeft straks ruim 57.000 inwoners en beslaat
ruim 107 vierkante kilometer. Gemeente Maashorst heeft zes
krachtige kernen en een sterke identiteit. Gelegen in en om
natuurgebied De Maashorst kan onze nieuwe gemeente zich met
recht het hart en longen van Noordoost-Brabant noemen. Een
groene gemeente met een stevige ambitie qua dienstverlening,
voorzieningen en werkgelegenheid. Een gemeente die ertoe doet
in de regio, die iets te vertellen heeft en daardoor goed voor haar
inwoners kan zorgen. Een gemeente waar mensen zich samen
inzetten voor goed wonen, werken en recreëren. Waar inwoners,
ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties
de ruimte en kans krijgen om hun omgeving nog fijner te maken.
En waar nodig het gemeentebestuur krachtig optreedt om de
veilige en prettige leefomgeving in de gemeente te behouden.
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Na een periode van bezinning op de bestuurlijke toekomst, hebben
de gemeenteraden van Landerd en Uden op 8 november 2018
een eerste stap gezet in de besluitvorming over de bestuurlijke
toekomst. Beide gemeenten hebben op dat moment de intentie
uitgesproken om op 1 januari 2022 één nieuwe Maashorstgemeente
te vormen. Vanuit het besef dat de gemeente duurzaam ten
dienste staat aan haar samenleving, bouwen zij aan een sterke
en toekomstbestendige gemeente Maashorst, samen mét en vóór
haar inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers.
Op 28 februari 2019 hebben de beide raden dit besluit bekrachtigd
en de beide colleges de opdracht gegeven te komen tot een
herindelingsontwerp en herindelingsadvies, conform het op dat
moment vastgestelde plan van aanpak. Essentieel onderdeel
van het plan van aanpak is het betrekken van de samenleving –
inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties – bij de
totstandkoming van het herindelingsontwerp en het ontwikkelen
van een visie op de gemeente Maashorst. Zo ontstaat een gemeente
die recht doet aan haar inwoners. De beide raden beogen in ieder
geval de volgende resultaten te behalen:
-	Het zijn van een aantrekkelijke gemeente met De Maashorst
als verbindende factor.
-	Het behouden en versterken van de duurzame en krachtige
kernen en het behouden van een compleet aanbod van
voorzieningen in onze kernen.
-	Het adequaat toegerust zijn op lokale en bovenlokale
uitdagingen van de toekomst.
Het versterken van de dienstverlening aan onze inwoners.
-	Het zijn van een stevige (gespreks)partner in de regio, een
vergroting van de bestuurskracht in regionale context en
vermindering van de bestuurlijke drukte.
-	Het benutten van (nieuwe) sociale, culturele, ruimtelijke en
economische kansen.
-	Het zijn van een aantrekkelijk werkgever in een
professionele organisatie en het bouwen aan een sterke
organisatie.
-	Het zijn en blijven van een financieel sterke en gezonde
gemeente.
-	Samenwerking met inwoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties om te innoveren, kansen te
creëren en te benutten.

1.2 Waarom een herindelingsontwerp
Wat is een herindelingsontwerp?
Voor samenvoeging van gemeenten (gemeentelijke herindeling)
bestaat een wettelijk kader in de vorm van de Wet algemene regels
herindeling (arhi). Deze wet schrijft voor dat een herindeling bij
wet geregeld wordt en dus door de Tweede Kamer en Eerste
Kamer moet worden aangenomen. Het herindelingsontwerp vormt
een belangrijke stap in de wettelijke procedure die uiteindelijk
leidt tot het ontstaan van een nieuwe gemeente. Oftewel,
het vormt de basis voor het wetsvoorstel dat de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) gaat opstellen.
Naast het wettelijke voorschrift dient het herindelingsontwerp
ook andere doelen. Zo stelt het de gemeentebesturen in staat
de voorbereidingen op de samenvoeging verder uit te werken en
de contouren van de nieuwe gemeente te schetsen. Daarnaast
is het herindelingsontwerp een informatiebron over de beoogde
herindeling voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke
organisaties uit de beide gemeenten, waarop zij na vaststelling
ervan een zienswijze kunnen indienen. Dit herindelingsontwerp is
een document dat is vastgesteld door de gemeenteraden van de
gemeenten Landerd en Uden. Na vaststelling door de beide raden
wordt het herindelingsontwerp ter inzage gelegd en kan iedereen
die dat wil een zienswijze indienen. Met inachtneming van de
ingebrachte zienswijzen wordt vervolgens het herindelingsadvies
opgesteld en ter finale besluitvorming voorgelegd aan beide raden.
Na vaststelling hiervan wordt het herindelingsadvies toegezonden
aan de provincie, die het op haar beurt voorziet van een zienswijze
en doorzendt aan het ministerie van BZK ter voorbereiding
van het wetsvoorstel. De stappen die na vaststelling van het
herindelingsontwerp plaatsvinden zijn uitgewerkt in hoofdstuk 6.

Waar moet een herindelingsontwerp aan voldoen?
Herindelingsontwerpen en -adviezen moeten voldoen aan de
bepalingen die zijn vastgelegd in de Wet arhi en het Beleidskader
gemeentelijke herindelingen. Het herindelingsontwerp moet door
de betrokken gemeenten ter inzage worden gelegd. Daarnaast
beoordeelt het kabinet het herindelingsadvies aan de hand van
enkele criteria. Het kabinet vraagt gemeenten en provincies om in
het herindelingsadvies aan te geven hoe aan deze criteria wordt
voldaan en om aan te geven op welke manier de voorgestelde
herindeling bijdraagt aan het bedienen van inwoners en het omgaan
met maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen. Het betreft de
criteria: draagvlak, bestuurskracht, interne samenhang en nabijheid
van bestuur en regionale samenhang. Deze vier criteria zijn nader
uitgewerkt in het beleidskader herindeling en worden nader
toegelicht in hoofdstuk 5.
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Hoe is dit stuk tot stand gekomen?
Voor de voorbereiding op het beoogde samengaan van de
gemeenten Landerd en Uden is een projectorganisatie
ingericht. Binnen deze projectorganisatie was de werkgroep
Herindelingsontwerp verantwoordelijk voor de totstandkoming van
het herindelingsontwerp. Diverse andere werkgroepen hebben
hiervoor input geleverd. Van belang is om hierbij te vermelden
dat de werkgroep Toekomstvisie & Participatie het proces heeft
begeleid dat heeft geleid tot de bijgevoegde toekomstvisie. Er
is bij inwoners met behulp van zogenaamde uitdagingen input
opgehaald en op 24 juni 2019 heeft het ‘Gemeente Maashorst
Festival’ plaatsgevonden. Hier hadden inwoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties de gelegenheid om onder meer
rondom thematafels hun mening te laten horen. Hierover meer in
hoofdstuk 4.

Van herindelingsontwerp naar nieuwe gemeente
Het herindelingsontwerp vormt de basis voor de nieuwe gemeente.
In dit document worden een aantal uitgangspunten geformuleerd
die gevolgen hebben voor de organisatie en inrichting van de
nieuwe gemeente. Na vaststelling van dit document zullen deze
uitgangspunten worden vertaald naar concrete ontwikkelopgaven.
Denk bijvoorbeeld aan een organisatiefilosofie, een inrichtingsplan,
harmonisatie van beleid en regelgeving en een visie op dorps- en
wijkgericht werken. Begin volgend jaar krijgt deze ontwikkelopgave
meer vorm.

1.3 Uitgangspunten

1.4 Leeswijzer
Dit herindelingsontwerp bestaat uit de volgende hoofdstukken:
-	Hoofdstuk 2 beschrijft de huidige gemeenten aan de
hand van ruimtelijke, economische en maatschappelijke
kenmerken.
-	Hoofdstuk 3 gaat nader in op de voorgeschiedenis en
beschrijft de meerwaarde van de voorgestelde herindeling.
-	De toekomstvisie voor de nieuwe gemeente komt
op hoofdlijnen aan bod in hoofdstuk 4, inclusief de
uitgangspunten voor dienstverlening en participatie.
Deze visie is samen met inwoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties opgesteld en beschrijft wat
voor een gemeente Maashorst in de toekomst wil zijn. Het
volledige document is opgenomen in bijlage I.
-	Hoofdstuk 5 bevat de toetsing van de herindeling aan de
criteria van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) en de visie van de Provincie NoordBrabant op het lokale bestuur in de regio.
-	Tot slot schetst hoofdstuk 6 de vervolgstappen na dit
herindelingsadvies in aanloop naar de samenvoeging
per 1 januari 2022.
Overigens is de volgorde van het noemen van de gemeenten
Landerd en Uden puur alfabetisch gekozen.
Hoofdstukken 3 en 5 overlappen elkaar gedeeltelijk.
Dit heeft ermee te maken dat beide hoofdstukken op zichzelf
staand volledig en leesbaar dienen te zijn.

Voor de voorgestelde herindeling gelden de volgende
uitgangspunten:
De nieuwe gemeente wordt per 1 januari 2022 gevormd.
-	De herindeling is geen doel op zich. Het is een middel om
een toekomstbestendige gemeente te vormen die haar taken
beter kan uitvoeren, die nieuwe opgaven kan oppakken
en die meerwaarde biedt voor haar samenleving en
grondgebied.
-	De samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden gaat
uit van gelijkwaardigheid.
-	De gemeenten gaan ongedeeld over. De buitengrenzen van
de huidige gemeenten vormen de buitengrens van de nieuwe
gemeente.
De naam van de nieuwe gemeente is Maashorst.
Deze uitgangspunten worden in dit herindelingsontwerp nader
toegelicht.
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2. Situatiebeschrijving
huidige gemeenten
De sociale, ruimtelijke én economisch kenmerken van Landerd
en Uden versterken elkaar in een nieuwe gemeente.
2.1 Gemeente Landerd
Kenmerkend voor Landerd zijn termen als zelfredzaamheid,
zorgzaamheid, organisatiekracht en ondernemingszin. Landerd kent
een grote betrokkenheid en gemeenschapszin.
Ontstaan, ligging en naam
De gemeente Landerd is op 1 januari 1994 ontstaan door het
samenvoegen van de voormalige gemeenten Schaijk en Zeeland.
Tot de gemeente Schaijk behoorde ook het kerkdorp Reek, dat tot
1 juli 1942 een zelfstandige gemeente was. Geografisch gezien ligt
gemeente Landerd op de grens van de Maaskant en het Brabants
Peelgebied. Landerd ligt tussen de gemeenten Oss, Uden, Grave,
Mill en Sint Hubert en Bernheze en op een steenworp afstand van
rivier de Maas.
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een grote betrokkenheid en gemeenschapszin. De gemeenschappen
in de dorpen en kernen zijn hecht en tot op zeker hoogte zelfstandig
en met een eigen karakter. De gemeente heeft respect voor deze
eigenheid, ondersteunt het versterken hiervan en zet in op het
vergroten van de leefbaarheid en diversiteit in de kernen. Een mooi
voorbeeld hiervan zijn de diverse zorgcoöperaties in de kernen. Zij
hebben tot doel dat met name kwetsbare mensen zo lang mogelijk
in het eigen dorp kunnen blijven wonen. De zorgcoöperaties werken
met veel vrijwilligers aan een goed sociaal klimaat en een goede
leefomgeving voor iedereen. Ook beschikt iedere kern over een
dorpsinitiatiefgroep die zich inzet voor de leefbaarheid in hun dorp,
uitgewerkt in diverse thema’s. Deze initiatiefgroepen beschikken
over een breed draagvlak in de kernen en door structureel overleg
met het gemeentebestuur worden relevante onderwerpen opgepakt.
Bron: Afbeeldingen ©2019 TerraMetrics, Kaartgegevens ©2019

De naam van de gemeente verwijst naar een landweer of ‘landerd’.
Dat was een strategisch gelegen wal, vaak aan beide zijden voorzien
van een gracht of sloot, die gebruikt werd als verdedigingslinie.
Tijdens de late Middeleeuwen en gedurende het beleg van Grave in
1674 zijn verschillende van dit soort wallen aangelegd. Eén van die
wallen was precies gelegen op de grens tussen Reek en Schaijk.
Volgens een kaartje uit 1840 liep de landerd parallel aan de weg van
de Reekse molen helemaal door tot Zeeland en verbond zo de drie
kerkdorpen 1.
Maatschappelijke kenmerken
Op 1 januari 2019 kende de gemeente Landerd in totaal 15.475
inwoners. Hieronder is het aantal inwoners uitgesplitst per kern.
Inwonersaantal per kern
Reek
Schaijk
Zeeland

1.720
7.028
6.727

Bron: Basisregistratie Personen (BRP) gemeente Landerd

Hoewel de gemeente Landerd eerder als krimpgemeente is
aangemerkt, laat de ontwikkeling van de bevolkingsaantallen over
de afgelopen tien jaar een structurele kleine groei zien.
Krachtige gemeenschappen met een eigen identiteit
Kenmerkend voor Landerd zijn termen als zelfredzaamheid,
zorgzaamheid, organisatiekracht en ondernemingszin. Landerd kent

Voorzieningenniveau op peil
In de drie kernen van de gemeente Landerd is het
voorzieningenniveau op peil. Het assortiment aan sportverenigingen
is groot en divers en biedt voor ieder wat wils. Ook voor haar
oudere inwoners beschikt Landerd over goede faciliteiten. Er zijn
diverse verpleeghuizen en woonzorgcentra met mogelijkheden voor
dagbesteding. Het Landerds aanbod aan onderwijsvoorzieningen
bestaat uit zes basisscholen en één onderwijsvoorziening voor
speciaal basisonderwijs. Voor het voortgezet onderwijs zijn
inwoners van Landerd aangewezen op onderwijsinstellingen in Oss,
Uden en Grave.

Samenwerking met inwoners en partners
Gemeente Landerd werkt heel bewust samen met inwoners,
professionals, bedrijven en (vrijwilligers)organisaties aan een
gezond en vitaal Landerd. Verder zijn er in iedere kern tal van
initiatieven door inwoners. Te denken valt aan initiatieven op het
gebied van: behoud van dorpshuizen, zonnepanelen, plaatsing en
onderhoud AED’s.
Gemeente Landerd heeft bestuurlijke en financiële belangen
in diverse externe partijen. Deze partijen voeren beleid uit voor
de gemeente. In veel van deze gemeenschappelijke regelingen
is ook de gemeente Uden vertegenwoordigd. Denk aan
gemeenschappelijke regelingen als de GGD, Ambulancevoorziening,
Veiligheidsregio Brabant-Noord en hetBrabants Historisch
Informatiecentrum.
Ruimtelijke kenmerken
Gemeente Landerd bestaat uit drie dorpskernen: Schaijk, Zeeland
en Reek. Het totale grondgebied van de gemeente beslaat ongeveer
7.070 hectare. De gemeente heeft hoofdzakelijk een groene en
landelijke uitstraling.
Met haar ligging nabij de rijkswegen A50 en A59 en met de
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provinciale wegen N277 en N324 die haar grondgebied doorkruisen,
is de bereikbaarheid van gemeente Landerd uitstekend. Ook zijn alle
kernen aangesloten op het openbaar busvervoer.

de Breakout Run in Schaijk, de Halfvastenfeesten in Zeeland en het
stREEKfeest in Reek ieder jaar veel bezoekers.

Natuurgebied De Maashorst

2.2 Gemeente Uden

Het westelijk deel van het Landerds grondgebied bestaat voor
een groot deel uit natuurgebied De Maashorst. Het grootste
aaneengesloten natuurgebied van Noord-Brabant. Ooit stroomde de
Maas door dit gebied. Maar door een breuk in de aardkorst (zie ‘De
Peelrandbreuk’) kwam de bodem steeds meer omhoog. Hierdoor
werd de Maas naar het oosten gedrukt en kwam het land hoger
te liggen. Dat hoge stuk land heet een horst. Vandaar de naam
Maashorst. Het lagergelegen gebied wordt een slenk genoemd.
Daarnaast zijn er nog de stuifduinen van de Bedafse Bergen.
Economische aspecten

Werkgelegenheid en bedrijvigheid
Het aantal banen in Landerd bedraagt ongeveer 6.130 banen,
verdeeld over 1.330 vestigingen. De economie van Landerd steunt
naast het MKB hoofdzakelijk op drie dragers: reguliere (industriële)
bedrijven, agrarische bedrijven en de toeristisch-recreatieve sector.
De industriële bedrijven in Landerd zijn met name gevestigd op
bedrijventerrein De Louwstraat in Schaijk en bedrijventerrein
Roskam-Voederheil in Zeeland en zijn samen goed voor ruim 30
hectare. De vraag naar bedrijfskavels in Landerd is nog altijd groter
dan het aanbod. Uitbreiding van bedrijventerrein Voederheil wordt
daarom onderzocht om lokale ondernemers ruimte te bieden.

Agrarische sector
Agrarische bedrijven zijn van oudsher erg belangrijk voor de
Landerdse economie. Sinds enkele jaren speelt onder meer de
regionale samenwerking via AgriFood Capital hierin een belangrijke
rol. Door strengere regelgeving vanuit het Rijk en de provincie
staat de sector voor belangrijke keuzes. De verwachting is dat een
behoorlijk aantal agrarische bedrijven de komende jaren zijn deuren
zal sluiten.

Kenmerkend voor Uden zijn de 5G’s: groen, gezond, gastvrij,
gezellig en gezamenlijk.
Ontstaan, ligging en naam
Van Uden is voor het eerst sprake rond het jaar 1200. Uit oude
kaarten kunnen we opmaken dat Uden rond de kom bestond uit
een aantal verspreid liggende nederzettingen, die geleidelijk een
eenheid zijn gaan vormen. In de 14e eeuw strekt de bevoegdheid
zich uit over de gehele vroegere heerlijkheid Uden, die bestond uit
de dorpen Volkel, Boekel, Zeeland en Uden. Nog voor het einde van
die 14e eeuw is er sprake van het Land van Ravenstein, waartoe
Uden behoort, en die wordt bestuurd door Duitse Vorsten. Dit land
van Ravenstein ligt als een enclave in Brabant. Het grootste deel van
Brabant hoort namelijk sinds 1629 bij de Republiek der Verenigde
Nederlanden. In 1800 wordt het Land van Ravenstein verkocht aan
de Nederlanden en vanaf 1815 hoort het bij het nieuwgevormde
Koninkrijk der Nederlanden. Uden en haar inwoners maken dus pas
sinds 1815 deel uit van de Nederlandse geschiedenis.
Uden is een middelgrote gemeente in de Peelrand en de Peelkern
in Noordoost-Brabant, centraal gelegen tussen grote steden
als Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Nijmegen. Aan de zuidzijde
wordt de gemeente begrensd door gemeente Meierijstad (tevens
zuidwest), gemeente Boekel en gemeente Sint Anthonis. Aan de
westzijde ligt gemeente Bernheze en aan de oostzijde gemeente
Mill en Sint Hubert. Gemeente Landerd ligt aan de noordzijde van
gemeente Uden.

Recreatie en toerisme
De toeristisch-recreatieve sector bruist. Met haar ligging tegen
natuurgebied De Maashorst is gemeente Landerd voor veel
toeristen een interessante uitvalsbasis. De sector speelt hier goed
op in. Met maar liefst zes grote recreatieparken en daarnaast nog
diverse andere typen verblijfsaccommodaties is Landerd goed voor
ongeveer 220.000 overnachtingen per jaar. Dat aantal groeit nog
altijd. Ook trekkers als de Liberation Route en de Zuiderwaterlinie
dragen hieraan bij. Daarnaast trekken populaire evenementen als

Maatschappelijke kenmerken
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Op 1 januari 2019 kende gemeente Uden in totaal 41.782 inwoners.
Hieronder is het aantal inwoners uitgesplitst per kern.
Inwonersaantal per kern
Odiliapeel
Uden
Volkel

1.988
36.227
3.567

Bron: Basisregistratie Personen (BRP) gemeente Uden

Sport, onderwijs, cultuur en recreatie: ‘In Uden is altijd wat te doen’
Uden heeft een hoog voorzieningenniveau met veel regionale
trekkers. De gemeente telt naast 19 basisscholen één middelbare
school, het Udens College (VMBO, HAVO en VWO). In de gemeente
is er een speciale school voor basisonderwijs en een school voor
speciaal onderwijs. Naast een rijk (sport)verenigingsleven is er
een aantal bekende trekpleisters als natuurgebied De Maashorst,
recreatiepark Hemelrijk, het winkelcentrum, Museum Krona,
Cultuurpodium De Pul, de bioscoop, de zwembaden, Theater
Markant en de vele cafés en restaurants. Daarnaast worden er
jaarlijks ook diverse evenementen georganiseerd in Uden, Volkel
en Odiliapeel, zoals Uden on Ice, Kersenpop, de Udense Kermis,
de Luchtmachtdagen, het Udense Carnaval, FestyLand en de
Schapendag.

Samenwerking met inwoners en partners
Er is de afgelopen jaren veel gedaan rond democratische
vernieuwing en burger- en overheidsparticipatie in gemeente Uden.
Aansprekende voorbeelden zijn: de G1000, Udenaar de Toekomst,
het Udenfonds, de dialoog over het vluchtelingenvraagstuk, de
omgevingsvisie en burgerparticipatie bij het opstellen van de
gemeentebegroting.
De gebiedsplatforms vormen binnen de gemeente een belangrijke
link tussen inwoners en overheid. Daarnaast is Udenaar de
Toekomst een actieve organisatie waarbinnen een grote groep
inwoners van de gemeente Uden zelf uitvoering geeft aan de
toekomstvisie 2020. Het is een participatie- en inspiratieplatform
waar inwoners samen werken aan ideeën en oplossingen om in
de toekomst van Uden een nog gezondere, groenere, gastvrijere
en gezelligere gemeenschap te maken. Het Udenfonds is een
aparte stichting die nauw samenwerkt met Udenaar de Toekomst
en initiatieven van inwoners waar mogelijk ondersteunt (www.
udenaardetoekomst.nl).

Het samenspel tussen gemeente, inwoners en organisaties is een
proces dat continu in ontwikkeling is. Bij verschillende projecten
wordt in een vroeg stadium de samenwerking gezocht met inwoners
en organisaties. Hiermee wordt dankbaar gebruik gemaakt van de
kennis en kunde die in de gemeente Uden aanwezig is.
Thema’s als werkgelegenheid, zorg, veiligheid en woningnood
houden zich niet aan gemeentegrenzen. In dat verband ziet de
gemeente Uden samenwerken als een vanzelfsprekendheid
binnen de netwerksamenleving. De gemeente Uden heeft als
visie dat de keuze voor een samenwerkingsverband altijd dient
te gebeuren vanuit het maatschappelijk belang. Niet slechts
regionale samenwerking van gemeenten onderling, maar juist
ook die samenwerking met private partijen en maatschappelijke
organisaties. Onder de noemer ‘verbonden partijen’ heeft
gemeente Uden zich bestuurlijk en financieel verbonden aan
verschillende publiekrechtelijke-, privaatrechtelijke en overige
samenwerkingsverbanden, zoals Veiligheidsregio Brabant-Noord,
GGD Hart voor Brabant, Omgevingsdienst Brabant-Noord, AgriFood
Capital en Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant.

Prettig en veilig wonen met sociale verbondenheid
De gemeente voorziet voor alle doelgroepen in kwalitatief goede,
geschikte huisvesting. Wijkplatforms houden voortdurend contact
met de inwoners en peilen wat direct nodig is in de wijk. Verder
wordt de toekomstige woningvoorraad steeds afgestemd op de
steeds veranderende woonwensen, met oog voor de personen met
een zwakkere positie op de woningmarkt.
Ruimtelijke kenmerken
Gemeente Uden bestaat uit drie dorpskernen: Odiliapeel, Volkel en
Uden. Het totale grondgebied van de gemeente beslaat ongeveer
6.753 hectare. Odiliapeel en Volkel hebben hoofdzakelijk een groene
en landelijke uitstraling. Uden heeft een meer stedelijke uitstraling,
niet in de laatste plaats door het uitgebreide winkelcentrum.
De drie woonkernen van de gemeente zijn uitstekend bereikbaar
met het openbaar vervoer. Buslijnen zorgen voor goede
verbindingen binnen de gemeente én naar omliggende gemeenten.
De aanleg van de A50 begin deze eeuw betekende het einde van de
relatief geïsoleerde ligging. Sindsdien is Uden makkelijk bereikbaar.
In Uden is geen treinstation, maar er zijn snelle busverbindingen
naar onder andere Oss, Eindhoven en Meierijstad.
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Natuurgebied De Maashorst
Uden is net als Landerd onderdeel van de samenwerking
natuurgebied De Maashorst. Er zijn veel wijstgronden in
natuurgebied De Maashorst te vinden. Dit zijn hooggelegen,
drassige gebieden waar het ijzerrijke grondwater als kwel
omhoogkomt. Een zeldzaam fenomeen dat nergens in Europa zo
goed zichtbaar is als in dit natuurgebied.
In de ondergrond van Oost-Brabant zitten breuken in de aardkorst.
De Peelrandbreuk is daarvan de belangrijkste. De Peelrandbreuk
komt vanuit Duitsland en loopt vanaf Roermond in noordwestelijke
richting langs Deurne, Bakel, Gemert, Boekel, Uden, Nistelrode,
Heesch verder tot in de Noordzee.
Economische aspecten

Werkgelegenheid en bedrijvigheid
Eind 2018 telde gemeente Uden 24.330 banen en 3.570 economische
vestigingen. Er zijn 774,9 banen per 1000 inwoners in de categorie
van 15–74 jaar. Uden heeft veel midden- en kleinbedrijf binnen haar
gemeentegrenzen. Er zijn relatief weinig grote bedrijven (boven
250 werknemers). De laatste jaren is de sector gezondheids- en
welzijnszorg sterk vertegenwoordigd door de komst van ziekenhuis
Bernhoven. Ziekenhuis Bernhoven is dan ook de grootste werkgever
in Uden, gevolgd door Vliegbasis Volkel.

2.3 Financiële aspecten van de huidige gemeenten
In deze paragraaf worden de belangrijkste financiële aspecten van
de huidige gemeenten Landerd en Uden beschreven. Paragraaf
4.4 gaat in op de financiële aspecten van de nieuwe gemeente na
samenvoeging.

Begroting en meerjarenbeeld
De saldi van de door de beide colleges aan de raad aangeboden
Programmabegroting 2019-2022 zoals weergegeven in tabel 1 zijn
het uitgangspunt. Deze uitkomsten zijn voor alle jaren positief.
Begrotingssaldi gemeente Landerd
(Bedragen in € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Totaal begrotingssaldo

1.252 N

514 N

32 V

353 V

Incidenteel saldo (b)

1.049 N

608 N

301 N

5 N

Dekking incidenteel tekort door
onttrekking uit behoedzaamheidsreserve

1.049 B

608 B

301 B

5 B

Structureel saldo

203 V

94 V

333 V

358 V

Dekking structureel saldo mutatie
behoedzaanheidsreserve

203
94 B

333 B

358 B

Storting incidenteel overschot in
behoedzaamheidsreserve

Saldo na dekking

0 B

De agrarische sector
De agrarische sector is belangrijk voor Uden. Behalve dat de
bedrijfseconomische waarde - bijvoorbeeld werkgelegenheid - groot
is, is de sector verantwoordelijk voor duurzame voedselproductie
en het onderhoud of beheer van het landschap. Uden vindt het
belangrijk dat er voldoende (beleids)ruimte wordt gegeven om
een transitie mogelijk te maken naar een gezond en duurzaam
voedselsysteem. De samenwerking binnen de regio Noordoost
Brabant en AgriFood Capital zijn van belang voor de lokale en
regionale economie.

Economische diversiteit
Uden staat bekend om zijn winkelcentrum. Niet alleen door het
gevarieerde aanbod van winkels, maar ook door de compacte vorm.
En natuurlijk door het grote aantal restaurants, cafés en hotels/b&b’s.
Een ontmoetingsplek voor zowel de Udenaren als bezoekers uit de
regio. Bovendien biedt Uden in zijn centrum veel extra voorzieningen,
zoals een theater, een bioscoop en een zwembad. De ontwikkelingen
in de detailhandel (de koopcultuur via internet) zorgen wel voor
uitdagingen in Uden.

Begrotingssaldi gemeente Uden
(Bedragen in € 1.000)

2019

2020

2021

Totaal begrotingssaldo

1.900 N

1.096 N

56 V

1.004 V

Incidenteel saldo (b)

1.283 N

931 N

96 N

108 V

Dekking incidenteel tekort door
onttrekking uit algemene reserve

1.283 B

931 B

96 B

Storting incidenteel overschot in
algemene reserve

108 N

Structureel saldo

617 N

Dekking structureel saldo mutatie
algemene reserve

617 B

Saldo na dekking

2022

0

165 N

152 V

896 V

165

152 B

896 B

Tabel 1: Begrotingssaldi in meerjarenperspectief. N = Nadeel; V = voordeel;
B = bestemmingsreserve

Belastingen per gemeente en de lokale lastendruk
In tabel 2 zijn de gemeentelijke belastingen die in Landerd en Uden
worden geheven op een rij gezet.

Voor Odiliapeel en Volkel vormt Vliegbasis Volkel een belangrijke
impuls voor de lokale economie. Defensie is voor deze kernen een
belangrijke werkgever en zorgt voor veel werkgelegenheid in de regio.
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Belastingen per gemeente
OZB

Landerd

Uden

X

X

Rioolheffing eigenaar
X

Rioolheffing grootverbruiker

X

X

Afvalstoffenheffing

X

X

Toeristenbelasting

X

Forensenbelasting

X

Parkeerbelasting

X

Reclamebelasting

X

Uden

2.035

1.700

Rioolheffing
Totaal woning eigenaar meerpersoonshuishoudens

238

203

2,273

1.903

Tabel 4: Gemeentelijke lasten per gemeente voor gemiddelde bedrijven

De totale belastingdruk in 2019 voor de eigenaar van een bedrijf
(met een gemiddelde waarde van € 400.000) is in Landerd 19%
hoger dan in Uden.

X

Tabel 2: Belastingen per gemeente

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in beide gemeenten OZB en
afvalstoffenheffing wordt geheven. De volgende belastingen worden
wel in Landerd geheven maar niet in Uden: forensenbelasting,
toeristenbelasting en rioolheffing gebruikers (inclusief
grootverbruikers). De volgende belastingen worden wel in Uden
geheven maar niet in Landerd: parkeerbelasting, reclamebelasting
en rioolheffing eigenaar. De precariobelasting wordt per 1-1-2022
afgeschaft en zal dus niet meer terugkomen bij de nieuw te vormen
gemeente.
In tabel 3 zijn de voor 2019 vastgestelde gemeentelijke woonlasten
per gemeente weergegeven, uit- gaande van gemiddelde
meerpersoonshuishoudens.
Meerpersoonshuishoudens
Belastingdruk 2019 woning eigenaar gemiddelde waarde
€ 275.000
OZB

Landerd

OZB

X

Rioolheffing gebruiker

Precariobelasting

Bedrijven
Belastingdruk 2019 gemiddelde waarde € 400.000

Reserves en voorzieningen
Het geraamde verloop van de reserves en voorzieningen voor
beide gemeenten voor de jaren 2018- 2022 is weergegeven in
de tabellen 5 en 6 (gebaseerd op de jaarrekeningen 2018 en de
programmabegrotingen 2019).
Omschrijving (bedragen x € 1.000)
Algemene reserves
Bestemmingsreserves

Uden

270

259

Afvalstoffenheffing

251

229

Rioolheffing

179

203

Totaal woning eigenaar meerpersoonshuishoudens

700

691

2019

2020

2021

2022

8.576

7.072

6.516

6.524

6.864

12.260

10.525

10.176

10.815

10.458

Totaal reserves

20.836

17.597

16.692

17.339

17.322

Voorzieningen

14.552

11.430

10.179

10.004

10.064

Bedrag aan reserves per inwoner
(2019)

1,1

Tabel 5: Reserves en voorzieningen Landerd (per 31 december van elk jaar)

Omschrijving (bedragen x € 1.000)
Landerd

2018

Algemene reserves

2018

2019

2020

2021

2022

42.254

43.556

43.886

44.853

45.225

Bestemmingsreserves

28.848

26.018

24.985

24.649

23.829

Totaal reserves

71.102

69.574

68.871

68.502

69.054

Voorzieningen

24.010

18.658

17.479

16.186

15.429

Bedrag aan reserves per inwoner
(2019) *

1,67

Tabel 3: Gemeentelijke woonlasten per gemeente voor meerpersoonshuishoudens

Tabel 6: Reserves en voorzieningen Uden (per 31 december van elk jaar)

De totale belastingdruk in 2019 voor een woningeigenaar
(met een gemiddelde woning-waarde van € 275.000) met een
meerpersoonshuishouden liggen in Landerd en Uden vrijwel op
hetzelfde niveau. Tussen de hoogte van de belastingsoorten OZB,
afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn er wel verschillen.

Landerd en Uden zijn qua omvang verschillende gemeenten. Om
toch een vergelijking te kunnen maken drukken we voor 2019 het
bedrag van de reserves per inwoner uit (Uden heeft op 1 januari
2019 41.725 inwoners, Landerd 15.529)

In tabel 4 zijn de voor 2019 vastgestelde lasten voor bedrijven per
gemeente weergegeven, uitgaande van een gemiddeld bedrijf

Ontwikkeling schuldpositie
Tabel 7 geeft op basis van de jaarrekeningen 2016-2018 en de
Programmabegrotingen 2019, de ontwikkeling van de netto
schuldquote weer (per 31 december van elk jaar).
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Gemeente)

2016

2017

2018

2.4 Personele aspecten van de huidige gemeenten

2019

Landerd

15,90% 17,40% 12,04% 37,01%

Uden

75,90% 76,80% 65,60% 93,40%

Landerd

Tabel 7: Ontwikkeling netto schuldquote

Landerd
De netto schuldquote is in 2018 lager (dus gunstiger) omdat er,
tegen de verwachting in, geen langlopende leningen afgesloten
zijn in 2018. Ultimo 2018 bedragen de langlopende schulden voor
Landerd € 4,8 miljoen. Deze lopende lening is ook conform de
raming verder afgelost. De verwachting is echter dat er vanaf
2019 wel geldleningen afgesloten moeten worden in verband met
voorgenomen investeringen (onder andere dorpshuis Zeeland).

Uden

Op 1 januari 2019 had de gemeente Landerd een formatie van 96 fte
waarvan 6,5 fte tijdelijk. De gemeente Landerd heeft vier afdelingen:
Bestuur en Managementondersteuning, Realisatie en beheer,
Samenleving en Ruimte. Elke afdeling bestaat uit een aantal teams.
Het afdelingshoofd of een teamleider stuurt deze teams aan.

Uden
Op 1 januari 2109 had de gemeente een formatie van 317 fte,
waarvan 6 fte tijdelijk.
Er zijn vier afdelingen: Publiekszaken, Maatschappelijke
Dienstverlening, Ruimte en Middelen. Elke afdeling bestaat uit een
aantal teams. Het afdelingshoofd of een teamleider stuurt deze
teams aan.

De netto schuldquote is verbeterd ten opzichte van 2017 door
een afname van de langlopende schulden (reguliere aflossing) en
een hoger saldo van baten (door met name incidentele verkopen
grondexploitatie). Het kengetal is fors beter ten opzichte van
de begroting 2018 doordat de verwachting was dat in 2018 een
langlopende lening van € 30 miljoen afgesloten moest worden.
Dit was uiteindelijk niet nodig. De verwachting is dat deze lening
in 2019 afgesloten moet worden, waardoor het kengetal alsnog
verslechtert. Bij de gemeente Uden is de schuldpositie in de
afgelopen jaren wel hoger dan in Landerd maar ook bij Uden is
de schuldpositie nog steeds gezond te noemen.

Weerstandsvermogen
Om een beeld te kunnen vormen van de financiële positie van de
herindelingsgemeente is het weer- standsvermogen één van de
indicatoren. Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre de
gemeente weerstandscapaciteit (financiële buffers) heeft om risico’s
op te vangen. In tabel 8 worden de weer- standscapaciteit en de
risico’s weergegeven. De cijfers zijn ontleend aan de jaarverslagen
2018, de peildatum is 31 december 2018.
Omschrijving (bedragen x € 1.000)
Totale weerstandscapaciteit
Totaal berekende risico’s
Ratio weerstandsvermogen 2019

Landerd

Uden

5.129

23.530

4.182

22.696

2,2 uitstekend

2,7 (uitstekend)

Tabel 8: Weerstandsvermogen
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3. Context en onderbouwing
Landerd en Uden willen samen één gemeente Maashorst zijn.
Een groene gemeente met een stevige ambitie qua dienstverlening,
voorzieningen en werkgelegenheid rondom natuurgebied
De Maashorst. Een gemeente die ertoe doet in de regio, die iets
te vertellen heeft en zo goed voor haar inwoners kan zorgen.
Een gemeente met zes krachtige kernen en een sterke identiteit.
Gelegen in en om natuurgebied De Maashorst kan ze zich met
recht hart en longen van Noordoost-Brabant noemen.

3.1 Voorgeschiedenis
Het vertrekpunt voor de herindeling van Landerd en Uden zijn
de coalitieakkoorden van beide gemeenten, waarin is vastgesteld
dat samen aan de nieuwe gemeente Maashorst wordt gewerkt.
Vervolgens hebben beide gemeenteraden een principeakkoord
gesloten waarin het voornemen tot herindeling is vastgelegd.
Deze besluiten vormen samen de directe aanleiding en de
democratische legitimatie van het herindelingstraject.
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Landerd
Sinds begin 2013 staat de bestuurlijke toekomst van gemeente
Landerd regelmatig op de politieke agenda. Na een analyse van de
sterkten en zwakten van de gemeente in het realiseren van haar
strategische visie, staan de verkiezingen in 2014 in het teken van
herindelen. Het nieuwe college besluit in het coalitieakkoord een
onderzoek in te stellen naar de behoeften van inwoners ten aanzien
van eventuele schaalvergroting en intensivering van samenwerking
met buurgemeenten. In juli 2015 neemt de gemeenteraad een motie
aan om een raadplegend referendum te houden over de bestuurlijke
toekomst van de gemeente. De motie vormt de aanleiding voor de
val van het college.
De nieuwe coalitie treedt in september 2015 aan en besluit om
de motie uit te voeren. Het referendum vindt plaats in november
van dat jaar. Inwoners mogen één of meerdere opties kiezen
uit 6 varianten. Het merendeel van de inwoners stemt voor een
Maashorstgemeente, een samenvoeging met gemeente Uden
inclusief (een deel van) gemeente Bernheze. De gemeenteraad
stemt twee maanden later in met een voorstel om een herindeling
met de gemeenten Uden en Bernheze nader te onderzoeken. Op dat
moment heeft de gemeenteraad van Bernheze al besloten dat zij
voorlopig zelfstandig blijft en niet zal ingaan op de uitnodiging.
“Het vormen van een nieuwe gemeente op basis van
gelijkwaardigheid gaat over de inwoners, het bestuur
en de ambtelijke organisatie. Het elkaar (nog meer)
versterken op de sterke punten en elkaar ondersteunen op de zwakkere punten.”
(Coalitieprogramma gemeente Landerd)
Uden
Schaalvergroting staat al langer op de bestuurlijke agenda
van gemeente Uden. Nadat een beoogde samenvoeging van
gemeente Uden, Veghel en Boekel in 1998 niet heeft geleid tot een
daadwerkelijk samengaan, staat de laatste jaren ook in Uden de
bestuurlijke toekomst van de gemeente regelmatig op de agenda
van de gemeenteraad. Zo ook in 2013 naar aanleiding van het
provinciale rapport ‘Veerkrachtig bestuur in Brabant’. Later dat
jaar stelt de gemeenteraad de ‘Udense visie op krachtig bestuur in
Brabant’ op. In deze visie wordt het samengaan met onder andere
gemeente Veghel en Landerd als mogelijke optie genoemd.

In 2014 sluit de gemeente Landerd zich aan bij de As50samenwerking rondom de snelweg A50 waar de gemeente Uden
al deel van uitmaakt. Ook natuurgebied De Maashorst versterkt de
samenwerking tussen Landerd en Uden. Zo komen de gemeenten
Landerd en Uden steeds dichter bij elkaar, ook als het gaat om het
zoeken naar een oplossing voor min of meer dezelfde uitdagende
maatschappelijke opgaven. Dit heeft geleid tot de wens om deze
samenwerking niet vrijblijvend te gaan vormgeven. Hierna besluit
de gemeenteraad van Uden in zijn vergadering van 9 juli 2015 om
gemeente Landerd uit te nodigen om samen te streven naar één
gemeente Maashorst.
“Wij zien een fusie van Uden en Landerd als een
eerste stap om onze bestuurskracht te versterken
en balans in de regio te brengen. We willen graag
het commitment aangaan. Wij betrekken inwoners,
bedrijfsleven en organisaties bij dit traject.”
(Coalitieakkoord gemeente Uden)

Gezamenlijke aanloop naar dit herindelingsontwerp
In oktober 2016 spreken de colleges van Landerd en Uden af om
te onderzoeken op welke wijze zij, op basis van gelijkwaardigheid,
samen een gemeente willen vormen, als eerste stap in de vorming
van gemeente Maashorst. Er wordt een plan van aanpak opgesteld
voor deze verkenning. De gemeenteraad van Landerd stemt
in maart 2017 echter tegen het voorliggende plan van aanpak,
maar neemt drie maanden later wel een motie aan waarin wordt
opgeroepen om de toekomstbestendigheid van beide gemeenten te
onderzoeken. Het onderzoek van Necker van Naem vindt plaats in
de periode van oktober 2017 tot januari 2018.
Langs de weg van met elkaar bouwen aan de relatie en het
vertrouwen over de toekomstige gezamenlijke maatschappelijke
opgaven, zetten de beide gemeenteraden op 8 november 2018 een
volgende stap in de besluitvorming over de bestuurlijke toekomst
van gemeente Landerd en Uden. Beide gemeenten spreken de
intentie uit om op 1 januari 2022 één nieuwe gemeente Maashorst
te vormen. Dit sluit aan bij de afspraken die zijn gemaakt in de
coalitieakkoorden van gemeente Landerd en Uden. Om ervoor te
zorgen dat de juiste stappen worden gezet, wordt een plan van
aanpak voor de totstandkoming van het herindelingsontwerp
en -advies opgesteld. Dat wordt op 28 februari 2019 vastgesteld
in beide gemeenteraden. Dit plan van aanpak beschrijft de
uitgangspunten voor een zorgvuldig proces, de stappen die moeten
worden gezet om te komen tot een herindelingsontwerp en -advies
en op welke wijze het participatietraject wordt vormgegeven.
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3.2 Landelijke context

3.3 Provinciale context

De voorgenomen herindeling van de betrokken gemeenten past in
de landelijke lijn van schaalvergroting van het lokale bestuur. In de
afgelopen twintig jaar is het aantal gemeenten gedaald van 633 naar
390. Hieronder wordt de landelijke context beschreven die heeft
geleid tot de voorgenomen herindeling.

Een gemeentelijke herindeling past binnen de provinciale visie.
De provincie Noord-Brabant staat voor grote opgaven. Economische,
demografische en andere ontwikkelingen vragen om een krachtige
gemeenschappelijke aanpak van kansen en problemen. Nieuwe
taken op het gebied van zorg, jeugd, arbeidsparticipatie en
energietransitie stellen hogere eisen aan gemeenten, waardoor
zij meer moeten samenwerken. De herindeling zal leiden tot een
moderne robuuste en bestuurskrachtige gemeente die haar taken
aan kan en voldoende is toegerust voor de toekomst. Hieronder
wordt uitgelegd hoe de provinciale visie tot stand kwam en wat de
belangrijkste punten zijn.

Lokaal bestuur in beweging
De inrichting van het openbaar bestuur is de afgelopen decennia
aan verschillende veranderingen onderhevig. Al sinds de jaren
‘90 is er een trend van opschaling zichtbaar. In april 2010 stelt
de werkgroep Openbaar Bestuur dat schaalvergroting ertoe leidt
dat gemeenten beter in staat zijn om taken van het Rijk en de
provincies – met name in het sociale domein – over te nemen.
Grotere gemeenten zijn slagvaardiger om zelfstandig hun taken uit
te voeren. Hierbij is de democratische legitimatie gewaarborgd en
wordt bestuurlijke drukte gereduceerd. Daar waar samenwerking
nodig is om maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden, zijn zij
beter in staat om rol- en taakbewust hun verantwoordelijkheid te
nemen en waar te maken.
Als gevolg van ontwikkelingen in de taakverdeling tussen
verschillende overheden is in de loop van de jaren het takenpakket
van gemeenten uitgebreid. Ook is de complexiteit van de
(maatschappelijke en ruimtelijke) taken en opgaven toegenomen.
De belangrijkste wijziging in die zin is de verschuiving van zorgen jeugdtaken naar gemeenten per 1 januari 2015 als gevolg van
de ‘decentralisaties in het sociale domein’. Ook de invoering van
de nieuwe Omgevingswet belegt meer verantwoordelijkheden bij
de lokale overheid. Dat betekent dat gemeentebesturen krachtig
moeten optreden om de veilige en prettige leefomgeving in de
gemeente te waarborgen. Uiteraard zijn de gemeenten bij hun taken
gebonden aan regelgeving, van EU, Rijk, provincie en gemeente
zelf, die steeds verandert, complexer wordt en meer met elkaar
samenhangt.
Bovengenoemde ontwikkelingen dragen in algemene zin bij aan de
continue schaalvergroting van gemeenten. Gemeenten moeten zich
inzetten voor een volwaardig, bestuurskrachtig lokaal bestuur dat is
toegerust op een integraal en substantieel takenpakket. Opschaling
van gemeenten is nodig om de robuustheid van het lokaal bestuur
te vergroten. Kleine gemeenten zijn immers bestuurlijk en ambtelijk
kwetsbaar, waardoor zij in toenemende mate moeite ondervinden
om voldoende bestuurskracht te genereren om taken uit te voeren
en om oplossingen te bieden voor de verschillende vraagstukken
vanuit de gemeenschap en het gebied.

(Veer)krachtig bestuur in Brabant
In september 2014 formuleert de provincie haar visie op
samenwerking. Die visie staat in het visiedocument ‘Leiderschap
en dienstbaarheid’: Samen op weg naar een (veer)krachtig bestuur
in Brabant: “Brabant is een sterke provincie waar de economische
vooruitgang kan rekenen op de kracht van samenwerking en
samenhang. De ziel van Brabant ligt in de gemeenschappen, in
de steden en de dorpen, waar mensen elkaar weten te vinden
en waar men samenwerkt ‘op de Brabantse manier’. Dit moeten
we koesteren en blijven ontwikkelen”. Met deze visie nodigt
de provincie de betrokken gemeenten, regionale bestuurlijke
organisaties en maatschappelijke partners uit om samen op
weg te gaan naar een bestuurlijke herinrichting van en voor
Brabant. Daadkracht, democratie, co-creatie, professionaliteit,
experimenteerruimte, schakelkracht en betrokkenheid zijn de
kernbegrippen in dit visiedocument. Dit document is tot stand
gekomen in samenspraak met de Vereniging van Brabantse
Gemeenten en een breed samengestelde expertgroep. Dit zijn de
belangrijkste uitgangspunten van de visie van de provincie:
- Groter is niet per definitie beter.
-	Om de economische positie in de regio te versterken
moeten overheden samenwerkingsverbanden aangaan. Met
verschillende partners en op verschillende schalen. Wat de
beste aanpak is, is afhankelijk van de situatie. (Veer)krachtig
bestuur gaat over het zo goed mogelijk oppakken van de
maatschappelijke uitdagingen.
- Oplossingen moeten zo veel mogelijk van onderop komen.
-	De provincie wil inspireren, stimuleren en faciliteren. Maar waar
nodig ook reguleren, vanuit haar rol als procesverantwoordelijke
voor de kwaliteit van het openbaar bestuur op lokaal niveau.
De overheden staan voor een dubbele opgave: aan de ene kant
is meer slag- en schakelkracht nodig. Aan de andere kant is het
belangrijk om herkenbaar te zijn voor de burger en betrokken
te zijn bij wat er lokaal gebeurt.
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De provincie Noord-Brabant en de Vereniging Brabantse Gemeenten
zetten onverminderd het beleid voort om de veerkracht van de
gemeenten te versterken. Op basis van de toekomstvisies van de
gemeenten wordt op regionaal niveau het gesprek aangegaan over
passende bestuursvormen.

3.4 Meerwaarde van deze herindeling
De gemeente fungeert steeds meer als eerste loket van haar
inwoners voor alle overheidsvragen. Achter dat loket zit een
complexiteit aan taken en bij de uitvoering van die taken
wordt een hoger kwaliteitsniveau verlangd om de inwoner
centraal te kunnen blijven stellen. Dit komt enerzijds omdat de
toepasselijke wetgeving hogere eisen stelt aan de gemeentelijke
dienstverlening. En anderzijds omdat de betrokken inwoners
wensen te participeren en veelal de kracht van die participatie
ook noodzakelijk is om met de beperkte gemeentemiddelen de
maatschappelijke opgaven te kunnen realiseren. Voorbeelden
van zulke opgaven zijn het waarborgen van de leefbaarheid in
de omgeving volgens de nieuwe Omgevingswet, de toenemende
digitale data-gestuurde dienstverlening en tegelijk de
complexiteit van bescherming en beveiliging van onderliggende
gegevens, participatieve invloed van betrokkenen met een
mogelijk afdwingbaar vervolg vanuit rechtsbescherming, de
aanhoudende roep in het sociaal domein om meer zorg en
voorzieningen voor jong en oud, de blijvende ontwikkeling van
de economische positie van onze regio en de bijdrage aan de
transitie naar duurzame energie.
De beide gemeenten realiseren zich dat in de huidige situatie
soms kansen onbenut blijven. Zij zijn ervan overtuigd dat zij
samen meer kunnen realiseren dan alleen. Onderstaand worden
enkele argumenten om te komen tot één nieuwe gemeente nader
uitgewerkt. Er liggen een aantal motieven ten grondslag aan de
wens van beide gemeenten om te herindelen.
1.

Bestuurskracht

Maashorst is een krachtige gemeente die in staat is om haar
bestuurlijke invloed te vergroten binnen de regio.
Maashorst is door haar grotere omvang beter in staat om
haar eigen geluid en wensen - in veranderende bestuurlijke
verhoudingen - kracht bij te zetten. Daardoor is zij beter in staat
om op te komen voor de belangen van haar inwoners, ondernemers
en maatschappelijke organisaties. De nieuwe gemeente vormt
een sterke samenwerkingspartner voor ondernemers en
maatschappelijke organisaties. Zij is in staat om meer slagkracht te
hebben met betrekking tot decentralisaties.

Aan de noordkant is buurgemeente Oss met het toevoegen van
gemeente Ravenstein, Lith en Geffen de afgelopen jaren continu
gegroeid. Aan de westkant zijn gemeente Veghel, Schijndel en
Sint-Oedenrode in 2017 samengegaan tot de nieuwe gemeente
Meierijstad. Aan de oostkant werken gemeente Cuijk, Boxmeer
en St. Anthonis momenteel aan de samenvoeging tot de nieuwe
gemeente Land van Cuijk. De nieuwe gemeente Maashorst gaat
mee in de regionale trend van bestuurlijke schaalvergroting
en blijft zo ook in de toekomst een stevige gespreks- en
samenwerkingspartner van haar buurgemeenten.
Ook draagt de gemeente zo bij aan het verminderen van de
bestuurlijke drukte: beide gemeenten nemen deel aan dezelfde
samenwerkingsverbanden. Het aantal bestuurlijke partners
vermindert als gevolg van de herindelingsactiviteiten in de
regio aanzienlijk. Zo zal in regionale overleggen het aantal
bestuurders aan overlegtafels afnemen. De verhoudingen in de
regio zullen daardoor wijzigen. Voor thema’s van bijvoorbeeld IT tot
volksgezondheid waarop de beide gemeenten al samenwerken is
een extra bestuurlijke laag niet meer nodig.
Ook uit het onderzoek van Necker van Naem (Regionale
toekomstbestendigheid, 2017) komt de conclusie dat op het gebied
van bestuur voordelen behaald kunnen worden. Tegelijkertijd wordt
benadrukt dat het van belang is om oog te hebben voor ‘opschalen’
en ‘afschalen’, een combinatie van besturen op een grotere schaal
met tegelijk meer aandacht voor de relatie van bestuur met
inwoners en kernen.’ De gemeenten Landerd en Uden herkennen
en erkennen dit en dit is een speerpunt voor de nieuwe gemeente,
zoals ook blijkt uit de toekomstvisie.
2.

Robuust en professioneel

Met deze herindeling ontstaat een grotere, robuustere en
professionelere organisatie, die meer aankan.
De nieuwe gemeente is ambitieus, bijvoorbeeld op het gebied
van de energietransitie en woningbouwopgave. Gezamenlijk zijn
Landerd en Uden bestuurlijk en organisatorisch beter in staat
om maatschappelijke opgaven te realiseren. Daarnaast krijgen
gemeenten steeds meer taken toebedeeld en aan producten
en diensten worden steeds hogere eisen gesteld. Zeker voor
gemeente Landerd, maar ook deels voor gemeente Uden, geldt dat
het alleen steeds moeilijker is om die taken op het noodzakelijke
kwaliteitsniveau te realiseren, rekening houdend met de complexe
regelgeving van EU, Rijk, provincie en gemeente zelf en binnen de
huidige financiële kaders. De beide gemeenten voorzien voor de
(middel)langere termijn dat de opgaven te zwaar worden en dat de
gemeenten in de huidige schaalgrootte deze opgaven op termijn niet
alleen aankunnen.
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Als gevolg van de schaalomvang van de nieuwe gemeente
verbetert de dienstverlening door de toenemende robuustheid en
professionalisering van de organisatie. Concreet komt dit tot uiting
in het dienstverleningsconcept van de gemeente en op specifieke
beleidsterreinen zoals het beheer van de openbare ruimte, het
buitengebied, zorg, handhaving en toezicht. Ook op het gebied van
bedrijfsvoering, in het bijzonder de bij wet verplichte digitalisering,
is een grotere gemeente in staat professioneler en doelmatiger
te werken. De gemeente is in staat om haar samenleving beter
te bedienen. Niet alleen gebeurt dit dan binnen de geldende
regelgeving, maar soms verplicht deze regelgeving tot optreden in
het algemeen belang om een veilige en prettige leefomgeving in de
gemeente te waarborgen.
Tegelijkertijd vraagt de nieuwe context om een verandering van
de bestuurscultuur. Vroegtijdige oplossingen en alternatieven
bij tegengestelde belangen, innovaties en experimenten voor
toekomstige ontwikkelingen, zijn wenselijk vanuit de samenleving.
De besturingsfilosofie moet worden aangepast aan de verschuiving
van de gemeentelijke rol van beleidsmaker en initiator naar
algemeen belangbehartiger en facilitator. Een nieuwe, grotere
gemeente is aantrekkelijk voor kwalitatief hoogwaardige
bestuurders.
De toename van robuustheid en professionalisering beperkt zich
niet tot enkel de gemeenten. Ook organisaties en (belangen)
groepen binnen de beide huidige gemeenten worden groter en
versterken zichzelf door kennisdeling en vermindering van de
kwetsbaarheid. Voorbeelden van groepen die in de aanloop naar de
samenvoeging al samenwerken zijn bewonersgroepen, bibliotheken,
natuurverenigingen en ondernemersorganisaties. Daarmee neemt
de participatiekracht toe.
3.

Groen en recreatie

Maashorst kan nog effectiever en actiever invulling geven aan
haar ambities op het gebied van natuur, recreatie en toerisme.
Het grondgebied van de nieuwe gemeente is 107 vierkante
kilometer. In gemeente Maashorst wordt groen en natuur
gewaardeerd. Maashorst wil groen zijn en blijven. Groen levert een
waardevolle bijdrage aan de leefomgeving, het geeft de samenleving
de mogelijkheid om te ontspannen en creëert werkgelegenheid bij
het ontvangen van bezoekers. Groen geeft gemeente Maashorst
aantrekkingskracht voor inwoners, ondernemers, werknemers,
bezoekers en recreanten met steeds weer een nieuwe aanwas. Dit
is zowel op kleine schaal in de eigen buurt als op grotere schaal het
geval.

Met deze samenvoeging ontstaan kansen om te investeren
(kwalitatief en kwantitatief) in natuur, recreatie en toerisme. De
toename van de strategische kracht van de organisatie stelt de
nieuwe gemeente beter in staat om visie en beleid te ontwikkelen
en uit te voeren op het gebied van natuur, recreatie, toerisme en
groen. Concrete voorbeelden zijn: de versterking van de natuurkern,
het beheer van het landschap in de nieuwe gemeente, met behoud
van de karakteristiek van stedelijk gebied en groen karakter; de
versterking van het profiel van stad en land; verhoging van de
toeristische aantrekkelijkheid. Tegelijkertijd is er sprake van de
versterking van de mogelijkheden voor toerisme en recreatie. Voor
het natuurgebied De Maashorst met een natuurkern van ca 1.500 ha
is het voortdurende streven om bewoners, bezoekers, ondernemers
de (oer)kracht van de natuur te laten ervaren. De nieuwe gemeente
benut de kracht van de Maashorst door toerisme en recreatie verder
te versterken. Inzet hierop geeft meer levendigheid en dynamiek
in de centra, een economische impuls voor de middenstanders,
vergroting van de leefbaarheid in de kernen en voor meer
beweging en ontspanning van de inwoners, wat bijdraagt aan
het welzijn. De nieuwe gemeente zal een bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van het natuurgebied, zodat meer mensen kunnen
genieten (en verdienen) van natuur en landschap in De Maashorst.
De herindeling biedt ook kansen voor de profilering als groene
gemeente vanuit de omringende hoogwaardige natuur, zoals
natuurgebied De Maashorst.
4.

Divers en aantrekkelijk

Met deze herindeling ontstaat een diverse en aantrekkelijke
gemeente waarin ‘stad’ en ‘platteland‘ elkaar aanvullen en
versterken.
De nieuwe gemeente Maashorst beschikt over een strategische
ligging, als gevolg van de aanwezigheid van twee snelwegen. Dit
draagt bij aan het aantrekkelijke vestigingsklimaat voor wonen en
werken. Diversiteit in bedrijvigheid betekent dat er een groot en
divers aanbod is van werkgelegenheid. Maashorst kent daarnaast
een rijk verenigingsleven. De diverse activiteiten en evenementen
maken dat er veel te doen is voor jong en oud. De kern Uden met
haar stedelijke voorzieningen en regionale aantrekkingskracht
wordt aangevuld met landelijk gebied en vitale, krachtige kernen.
Uden ontwikkelt zich verder tot een nog meer veelzijdig centrum
met een uitgebreid pakket aan voorzieningen, waarop niet alleen
de overige kernen een beroep kunnen doen, maar dat ook buiten
de gemeentegrenzen een sterke regiofunctie heeft. De gemeenten
Landerd en Uden onderstrepen de conclusie uit 2017 (Regionale
toekomstbestendigheid, Necker van Naem) dat ‘het ‘gemengde’
karakter van een nieuwe gemeente Landerd-Uden (stad en land)
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vraagt om extra aandacht voor de verhouding van stedelijk en
landelijk gebied en de manier waarop de gemeente samen met haar
inwoners werkt aan het in standhouden van voorzieningen in stad èn
land. Het ‘ommeland’ ontwikkelt zich tot een gebied van regionale
en landelijke betekenis als het gaat om recreatie en toerisme. Ook
biedt de uitbreiding van het grondgebied meer mogelijkheden voor
de afwisseling van natuur, landbouw en woningbouw.
5.

Krachtig kernenbeleid

Er ontstaat een moderne gemeente die samen met de
samenleving werkt aan vitaliteit in de kernen.
Gemeente Maashorst bestaat uit zes vitale kernen en beschikt
over een breed aanbod van groen en voorzieningen. Groei is nodig
om klein te blijven, oftewel juist één grotere gemeente met meer
kernen is beter in staat om de kwaliteit, vitaliteit en sociale cohesie
in de kernen te borgen. De nieuwe gemeente kan snel en effectief
reageren op ontwikkelingen in de kernen. Dankzij meerdere kernen
is de nieuwe gemeente in staat om kennis en kwaliteit op te bouwen
als het gaat om kernenbeleid en is zij gedreven om innovatief en
samen met die kernen na te denken en afspraken te maken over
vormen van participatie. De beide huidige gemeenten hebben, elk
op hun eigen wijze, ingezet op participatie. Uiteraard met respect
voor de diversiteit van de kernen. De gemeenten geven de inwoners
en organisaties meer verantwoordelijkheid en invloed op sociale en
fysieke maatregelen in hun directe leefomgeving met als belangrijk
doel het gemeentelijk aanbod beter afstemmen op de vraag van de
samenleving.
Een herindeling biedt mogelijkheden om vanuit gedeelde
ervaringen op dit terrein een verdere kwaliteitssprong te maken.
Kernen, inwoners en bewonersinitiatieven zoeken elkaar nu
al op in dit proces en versterken elkaar. In de nieuwe grotere
gemeente kunnen inwoners mogelijk beter participeren doordat
ze zich sterker kunnen verenigen. Bij de (vernieuwde) invulling
van maatschappelijke opgaven is het niet alleen denkbaar om
hierbij meer georganiseerde groeperingen te betrekken, maar is
het ook noodzakelijk om met de beperkte gemeentemiddelen de
maatschappelijke opgaven te realiseren. Het uitgangspunt is steeds
om de belangen van de inwoners goed te behartigen. Zo kunnen
ondernemers, bewonersgroepen, natuurverenigingen en andere
organisaties en belanghebbenden waardevolle bijdragen en nieuwe
inzichten geven bij de gewenste ontwikkelingen.

6.

Bijdrage aan krachtig bestuur in Noord-Brabant

Schaalvergroting past in landelijke en provinciale trends.
Dat de ontwikkelingen en opgaven waar een gemeente voor staat
in toenemende mate vraagt om samenwerking of schaalvergroting
is niet nieuw. Al in 2011 stelt de provincie: ‘De manier waarop de
overheid zich organiseert, sluit steeds minder goed aan bij de
economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Als Brabant
op een succesvolle manier aan de slag wil met de ingewikkelde
maatschappelijke opgaven die op ons afkomen én kansen wil
pakken, moet het anders: efficiënter, flexibel en veel meer samen
met bedrijven en maatschappelijke organisaties. Tegelijkertijd moet
de overheid betrokken en benaderbaar zijn – dicht bij haar burgers
staan.’
Ook in andere delen van Brabant zien we dat gekozen wordt voor
vormen van samenwerking, ambtelijke fusie of herindeling. De
recente herindelingen tot de gemeenten Meierijstad, Altena en de
lopende herindeling in het Land van Cuijk zijn hier voorbeelden
van. Sterke gemeenten zijn van belang om naar de toekomst
zorg te dragen voor een sterke economie en sociaal vitale
omgeving. In bestaande samenwerkingen kan met meer invloed
beter worden opgekomen voor het gemeentebelang, doordat
er meer gelijkwaardige partijen deelnemen aan de regionale
samenwerkingsverbanden. De voorgenomen herindeling van
de gemeenten Landerd en Uden past in dit beeld. Er ontstaat
een grotere gemeente met een sterkere positie in de regio. De
vermindering van het aantal gemeenten draagt ook bij aan de
bestuurskracht en bestuurlijke balans in de regio. De nieuwe
gemeente Maashorst realiseert zich hierbij terdege dat op termijn
een verdere doorontwikkeling van de nieuwe gemeente niet
ondenkbaar is.
7. Regie in eigen hand

Landerd en Uden bepalen hun eigen toekomst.
Aansluitend op eerdere argumenten kan gesteld worden dat de
ontwikkelingen als het gaat om bestuurskracht, schaalvergroting
en samenwerking snel kunnen gaan. Gemeente Landerd en Uden
vinden het van belang om hierin proactief te zijn en zelf een keuze
te maken voor hun eigen toekomst. Ervaring ook in andere delen
van het land leert dat te lang wachten kan betekenen dat er geen
keuzes meer zijn. Landerd en Uden bevinden zich nu in de positie
dat zij weloverwogen kunnen beslissen over hun bestuurlijke
toekomst. Beide gemeenten gaan als gelijkwaardige partners
het herindelingsproces in, wat al blijkt uit het onlangs doorlopen
participatieproces. Gezamenlijk wordt gebouwd aan een nieuwe
gemeente die invulling geeft aan hierboven genoemde aspecten.
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Dit hangt ook nauw samen met het bestuurlijk uitgangspunt
om ongedeeld samen te gaan. De diversiteit aan kernen, het
buitengebied én de omvang van de nieuwe gemeente maken dat met
deze herindeling een schaalsprong wordt gemaakt die niet alleen
voor nu, maar ook voor toekomstige ontwikkelingen belangrijk is.
8. Solidariteit

Bestuurskracht is ook een kwestie van geven en nemen.
Landerd en Uden realiseren zich dat de beide huidige gemeenten
verschillen van omvang en mede daardoor ook voor verschillende
opgaven staan. Met het ontstaan van een nieuwe gemeente
verschillen daarmee ook de genoemde voordelen, de ene gemeente
zal daar soms sneller de effecten van ondervinden dan de ander.
Kenmerkend voor (bestuurs)kracht is ook om in staat te zijn
verder vooruit te kijken en niet alleen oog te hebben voor de eigen
belangen, maar ook voor de belangen van de buurgemeenten en de
regio. Bestuurskracht is geven en nemen.
Op basis van voorgaande weergave en de weergave elders in
dit document, vatten we de meerwaarde van de herindeling als
volgt samen:
-	Publieke kracht:	met onderstaande krachten
is de nieuwe gemeente
toekomstbestendig en
bestuurskrachtig genoeg ook
voor de nieuwe, maatschappelijke
opgaven;
-	Participatiekracht:	identiteitsbehoud van kernen
en wijken als expliciet beleid,
stimuleert de bereidheid van de
betrokkenen tot participatie bij
beleidsontwikkelingen;
-	Samenwerkingskracht: 	als sterkere gemeente in
regioverhoudingen ontstaat meer
regio-invloed, de nieuwe gemeente
is daarmee in staat om effectiever
en hoogwaardiger samen te
werken;
-	Ontwikkelkracht:	de maatschappelijke opgaven
worden met de bestuurskracht
en personeelskracht passend
strategisch, tactisch en uitvoerend
vertaald;
-	Bestuurlijke kracht:	naast vereenvoudiging van de
bestuurlijke sturing worden de
krachten voor het aanpakken van
de maatschappelijke vraagstukken
gebundeld;

-	Handelingskracht:	een gemeente van ongeveer 57.000
inwoners kan nu met voldoende
gekwalificeerd personeel
de meeste werkzaamheden
zelfstandig aan;
-	Handhavingskracht:	een grotere gemeente is door de
schaalsprong beter in staat om als
toezichthouder op te treden;
-	Financiële kracht:	over, van, voor financiële middelen
bestaan meer zekerheden
om de steeds weer nieuwe
maatschappelijke uitdagingen
voldoende financieel te dekken;
-	Organisatiekracht: 	bundeling van krachten bij de
dienstverlening aan de inwoners,
instellingen en bedrijven voor het
toegangsloket tot de overheid;
-	Operationele kracht	met de publieke waarden van
participatie en gelijkheid zijn de
activiteiten voor de uitvoering of
aanpassing van beleid voorspelbaar
en helder;
-	Personeelskracht:	de robuuste ambtelijke organisatie
maakt de gemeente een
aantrekkelijke werkgever voor
de aantrekking en behoud van
professioneel personeel.

3.5 Naamgeving
Gemeente Maashorst wordt de naam van de nieuwe gemeente.
Dit is het uitgangspunt van de besturen van Landerd en Uden. De
namen van de zes kernen (Uden, Volkel, Odiliapeel, Zeeland, Reek
en Schaijk) blijven behouden.
De keuze voor deze naam is gebaseerd op een aantal argumenten:
De naam Maashorst geeft een gemeenschappelijk geografisch
element weer. Het natuurgebied De Maashorst is een belangrijke
verbindende factor tussen gemeenten Landerd en Uden en van
belang voor het karakter van de nieuwe gemeente. Het grootste
gedeelte van dit natuurgebied bevindt zich binnen de grenzen van de
nieuwe gemeente. De naam Maashorst heeft een uitstraling die past
bij de visie op de nieuwe gemeente en is herkenbaar en geografisch
herleidbaar. Daarnaast voldoet de naam aan algemeen gangbare
criteria rondom lengte, uitspreekbaarheid, samenstellingen en
woordspelingen.
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Inwoners hebben tijdens de uitdagingen regelmatig hun steun
uitgesproken voor de naam van de nieuwe gemeente. Ook tijdens
het Festival gemeente Maashorst op 24 juni 2019 is de bezoekers
gevraagd hun mening te geven over de naam van de nieuwe
gemeente. Er kwamen weinig suggesties voor een nieuwe naam
en er blijkt weinig weerstand tegen de naam Maashorst. In de
positionering van de nieuwe gemeente wordt gebruik gemaakt van
de bekendheid van de namen van de zes kernen. De identiteit van de
kernen blijft ook met de nieuwe gemeentenaam overeind.
De naam van de nieuwe gemeente is besproken met
buurgemeenten. De meeste buurgemeenten (Boekel, Grave,
Meierijstad, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis) steunen de keuze
voor de naam Maashorst. Deze gespreksronde heeft niet geleid
tot een heroverweging van de naam Maashorst voor de nieuwe
gemeente.

3.6 Zes dorpen, één gemeente
De grondgebieden, dorpen en kernen van de beide gemeenten
gaan volledig met elkaar samen om een aantal redenen. Allereerst
draagt het samengaan van beide gemeenten bij aan het vormen van
een nieuwe gemeente die haar opgaven kan realiseren. Het volledig
samengaan leidt tot een schaalsprong en daarmee tot vergroting
van de slagkracht zoals in het vorige hoofdstuk beschreven. Daar
komt bij dat het volledig samengaan van Landerd en Uden ervoor
zorgt dat beide gemeenten ook een gelijkwaardige partner zijn
in dit proces. Landerd en Uden vormen gezamenlijk een nieuwe
gemeente vanuit de krachten van beide huidige gemeenten. Een
ongedeelde herindeling benadrukt de gelijkwaardigheid van
beide gemeenten, ook in het proces naar de herindelingsdatum
toe. Bovendien draagt het ongedeeld samengaan bij aan de
financiële draagkracht voor en maatschappelijke betrokkenheid
bij de zo belangrijke speerpunten van de nieuwe gemeente, zoals
het natuurgebied De Maashorst. De nieuwe gemeente fungeert
als sterk bestuurlijk orgaan boven de zes kernen en de groene
gebieden, met elk hun eigen identiteit en kwaliteiten. Die eigenheid
en onderlinge verscheidenheid worden gezien als een kwaliteit in de
huidige gemeenten en worden voortgezet in de nieuwe gemeente.
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4. De nieuwe gemeente
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe gemeente Maashorst eruit
komt te zien en welke ambities zij heeft. Dit geeft houvast bij het
verder bouwen aan de nieuwe gemeente. Ook geeft het houvast aan
de manier waarop we met elkaar omgaan en met datgene wat op
ons afkomt. Kortom, in de toekomstvisie zijn de ideeën en visies
van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties
samengebracht om richting te geven aan de koers van de nieuwe
gemeente: hoe gaan we om met onze inwoners? Wat gaan we doen
rondom onderwerpen als bijvoorbeeld duurzaamheid, kernen en
buitengebied? Hoe geven we invulling aan onze dienstverlening?
Hoe richten we onze organisatie in?
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Samen bouwen aan een nieuwe gemeente
We vinden het belangrijk om onze inwoners, ondernemers,
maatschappelijke organisaties en medewerkers maximaal te
betrekken bij de totstandkoming van onze nieuwe gemeente.
Daarom hebben we samen met hen een toekomstvisie gemaakt
waarin we samen bepalen hoe de nieuwe gemeente eruitziet na
herindeling, welke uitdagingen, opgaven en trends we over 20
jaar verwachten en hoe we daar nu al op in kunnen spelen.
Door middel van het aangaan van uitdagingen zijn we de
afgelopen maanden op een laagdrempelige en innovatieve
manier in contact gekomen met onze samenleving. Door deze
aanpak zijn we met een brede vertegenwoordiging van de
samenleving in contact gekomen en hebben inwoners kunnen
laten horen en zien wat met nu én in de toekomst belangrijk
vindt. Deze toekomstvisie is het resultaat van de uitdagingen,
verdiepende gesprekken en thematafels.
Daarnaast zijn we met verschillende maatschappelijke
organisaties in gesprek gegaan over thema’s die de herindeling
raken. Via thematafels hebben alle belangengroepen hun
inbreng kunnen leveren op de visie op de nieuwe gemeente.
Deze gesprekken worden vanzelfsprekend voortgezet na
vaststelling van dit herindelingsontwerp.

4.1 Uitgangspunten toekomstvisie
In deze paragraaf worden de uitgangspunten van de toekomstvisie
beknopt weergegeven. Voor de volledige visie wordt verwezen naar
bijlage I.
Zes dorpen, één gemeente
Odiliapeel, Reek, Schaijk, Uden, Volkel en Zeeland: zes
verschillende kernen, met ieder hun eigen kenmerken. Maar ook
overeenkomsten: het zijn zes hechte kernen, mensen staan voor
elkaar klaar, organiseren en ondernemen samen dingen. Inwoners
ontmoeten elkaar in ontmoetingsplekken in hun omgeving. Hier
zijn vrijwilligers druk in de weer. Het verenigingsleven bruist! Er zijn
mooie ontmoetingen en vriendschappen ontstaan.
Een aantrekkelijke plek om te wonen,
te werken én te bezoeken!
Het is heerlijk thuiskomen in de gemeente Maashorst, na een
werkdag, school of een andere activiteit. Ook nieuwe inwoners
voelen zich snel thuis. Veel jongeren blijven in het dorp wonen waar
ze zijn opgegroeid, want het woningaanbod is uitgebreid.

Ook ouderen vinden hun plekje, dankzij aanpassingen van bestaande
gebouwen. Ook innovatieve en nieuwe gebouwen zorgen ervoor dat
iedereen fijn kan (blijven) wonen waar hij of zij dat wil. Voor jong en
oud is duidelijk waar zij terecht kunnen met zorgvragen.
Een kleine boodschap doe je in je eigen kern. Alle
basisvoorzieningen zijn daar gebleven. Voor meer stadse
voorzieningen gaan mensen een dagje naar de grootste kern van
de gemeente (centrum Uden). Daar vind je horecazaken en een
gevarieerd winkelaanbod. Samen met inwoners bekijken we welke
vervoersmiddelen nog meer mogelijk zijn. Zo kan iedereen gaan
wanneer hij of zij wil! Ook natuurgebied De Maashorst is goed en
veilig bereikbaar.
De gemeente staat bekend als een bedrijvige gemeente. Het
is onderdeel van ‘De Agrifood-regio’. Het is fijn werken in deze
gemeente en regio, ook dankzij veel innovatieve ontwikkelingen.
Betaalde functies én vrijwilligersfuncties worden steeds meer
ingevuld. Ook mensen die verder van de arbeidsmarkt af staan,
gaan steeds vaker aan het werk.
We zijn een groene gemeente. Daarom is er een
duurzaamheidsagenda gemaakt. Zo zorgen we er samen voor dat
we goed omgaan met ‘ons’ stukje op de aarde. Inwoners besparen
energie, wekken zelf energie op, gooien weinig voedsel weg en
zamelen hun afval nauwkeurig in.
Het buitengebied: een fijne plek voor iedereen
Boerenbedrijven zijn veranderd, maar dat zorgt ook voor volop
nieuwe ideeën. Samen ontdekken we die en kijken we hoe we ons
buitengebied verder kunnen ontwikkelen. Het natuurgebied De
Maashorst is uitgegroeid tot een prachtige trekpleister. Het aantal
toeristische overnachtingen in onze gemeente groeit. Steeds meer
toeristen ontdekken al het moois dat onze gemeente te bieden
heeft.
De natuur krijgt veel aandacht. Mensen én dieren leven in een
gezonde omgeving. We zijn zuinig op de mooie landschappen en
voelen ons hier samen verantwoordelijk voor.
Samen denken, samen doen
Samen met alle inwoners uit alle kernen maken we onze gemeente
zoals we graag willen dat deze is. We gaan met elkaar in gesprek,
luisteren naar elkaars ideeën en wensen en bedenken samen
oplossingen. Iedereen mag meedenken en meedoen. Heb je vragen
aan de gemeente? Of hulp nodig? De gemeente denkt met u mee.
In het dienstverleningsconcept komt te staan hoe we met elkaar
om willen gaan.
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Consultatie
Begin september 2019 hebben de gemeenten Landerd en Uden
hun inwoners en organisaties in de gelegenheid gesteld om aan
te geven in hoeverre zij zich kunnen vinden in de toekomstvisie
en de naam Maashorst. Hiertoe is een vragenlijst ontwikkeld
die iedereen online kon invullen én onderzoekers zijn alle
kernen ingegaan om mensen op straat aan te spreken en deze
vragen voor te leggen. Er hebben in één week tijd 665 mensen
meegedaan met deze consultatie. 93% daarvan gaf aan op de
hoogte te zijn van de herindeling. De reacties op de nieuwe
naam Maashorst laten een overwegend positief beeld zien.
Twee derde van de respondenten staat positief of neutraal
tegenover de naam Maashorst. Een derde van de respondenten
ondersteund de naam Maashorst niet. De rapportage naar
aanleiding van de consultatie is als bijlage toegevoegd aan het
Herindelingsontwerp.

4.2 Financiële aspecten
In paragraaf 2.3 zijn de financiële gegevens van de huidige
gemeenten uiteengezet. In deze paragraaf wordt ingegaan op de
financiële aspecten van de nieuwe gemeente na samenvoeging.
Financiële effecten van de samenvoeging
Op basis van de financiële gegevens van de huidige gemeenten
Landerd en Uden in paragraaf 2.3 is de conclusie dat door een
gemeentelijke herindeling zowel positieve als negatieve effecten op
de exploitatie ontstaan. Er treden effecten op in de bestuurskosten,
belastingopbrengsten en diverse lasten als gevolg van harmonisatie
van beleid. Zeker voor dit laatste is het te vroeg om de effecten te
kwantificeren. Uit de herindelingsscan blijkt dat er een financieel
krachtige gemeente ontstaat. De nieuwe gemeente start ook met
een solide reservepositie.
Daling algemene uitkering uit het gemeentefonds
Na de herindeling zal de algemene uitkering uit het gemeentefonds
van de nieuwe gemeente ongeveer € 285.000 lager zijn dan de
optelsom van de algemene uitkeringen van de huidige gemeenten.
De belangrijkste oorzaak van de daling van de algemene uitkering
is dat in de berekening van de algemene uitkering elke gemeente
een vast bedrag krijgt. Door de samenvoeging van twee gemeenten
vervalt één vast bedrag.
Dit nadeel wordt opgevangen door wegvallende kosten als gevolg
van de samenvoeging. In de loop van de tijd kunnen mogelijk

besparingen worden behaald door vermindering van bestuurlijke
en managementfuncties en efficiënter werken, met name op het
gebied van bedrijfsvoering. Bezuinigingen zijn geen doel van deze
herindeling.
Preventief toezicht op grond van de Wet arhi
Een gemeente waarvan de raad een herindelingsontwerp heeft
vastgesteld, komt onder preventief toe- zicht van de provincie te
staan op grond van artikel 21 van de Wet arhi. Preventief toezicht
houdt in dat in elk geval de begroting, de begrotingswijzigingen en
de kredietbesluiten goedkeuring behoeven.
Daarnaast kunnen Gedeputeerde Staten hiervoor nog een aantal
andere besluiten met een financiële strekking aanwijzen. Door
gemeente Landerd en Uden wordt gewerkt aan een afsprakenkader
hoe invulling te geven aan de toepassing van het financieel toezicht.
De provincie neemt kennis van die afspraken.
Het preventief toezicht loopt nog een jaar door na de
herindelingsdatum, omdat de begroting door de nieuwe raad moet
worden vastgesteld. Hierdoor wordt niet voldaan aan de wettelijke
termijn van vast- stelling van de begroting vóór 15 november voor
het begrotingsjaar, waardoor er automatisch preventief toezicht
geldt.
Tijdelijke herindelingsbijdrage
Als gevolg van een gemeentelijke herindeling ontstaan er
gedurende de eerste jaren kosten die als frictiekosten benoemd
kunnen worden. Te denken valt aan automatiseringskosten,
harmonisatie van verordeningen en uittredingskosten
gemeenschappelijke regelingen. Ter dekking van de frictiekosten
kent de algemene uitkering uit het gemeentefonds de tijdelijke
verdeelmaatstaf herindeling (ook wel Arhi-uitkering genoemd). De
vergoeding is afhankelijk van het werkelijke aantal inwoners op
1 januari van het jaar voorafgaand aan de herindeling en ook de
uitkeringsfactor in dat jaar T-1. Deze tijdelijke maatstaf zou op basis
van de huidige gegevens (meicirculaire 2018) uitkomen op ongeveer
€ 6,3 miljoen. Dit bedrag wordt bij een herindeling per 1 januari
2022 als volgt uitgekeerd:
Jaar

Bedrag (x € 1 mln)

2021

€ 1,27

2022

€ 2,03

2023

€ 1,02

2024

€ 1,02

2025

€ 1,02

Tabel 9: Herindelingsbijdrage

47

Herindelingsontwerp
gemeente Maashorst

Harmonisaties
Op pagina 71 van de herindelingsscan is een groot aantal
aanbevelingen opgenomen die van belang zijn voor de nieuwe
gemeente. Een deel daarvan betreft afspraken die in voorbereiding op
de herindeling gemaakt moeten worden. De financieel belangrijkste
aanbevelingen van de provincie (Herindelingsscan) zijn:
•	Zorg dat de begroting 2020 (en verder) wordt ingediend met
ten minste een structureel en reëel sluitend begrotingsjaar.
Door de instelling van het financieel toezicht op grond van de
Wet arhi zijn de begrotingen van gemeente Uden en Landerd
aan goedkeuring onderworpen. Goedkeuring wordt in principe
alleen verleend als het begrotingsjaar structureel en reëel
sluitend is ingediend.
•	Stem de uitgangspunten en parameters die gebruikt worden
bij het opstellen van de begroting voor de nieuwe gemeente, de
grondexploitaties, investeringen etc. tijdig met elkaar af.
•	Stem het financiële beleid dat onder andere is opgenomen in de
financiële verordening met elkaar af en zorg dat er concepten
van deze verordeningen beschikbaar zijn per januari 2022.
• Inventariseer de frictiekosten.
•	Formuleer gezamenlijk beleid ten aanzien van onderhoud
kapitaalgoederen, zoals de gewenste kwaliteitsniveaus.
• Stem de investeringen tijdig op elkaar af.
•	Bepaal voor de lokale heffingen of deze gehandhaafd
blijven en maak voorstellen voor harmonisatie van de
belastingverordeningen inclusief tarieven.
•	Stem beleid af voor de bepaling van de weerstandscapaciteit, de
stille reserves en de risico’s.

Positie van het personeel
Het uitgangspunt is dat de medewerkers van beide organisaties een
plek te geven in de nieuwe gemeente. Op 1 januari 2022, de datum
van de herindeling zijn de Wnra (Wet normalisering rechtspositie
ambtenaren) en de hierop gewijzigde Wet arhi (Wet algemene regels
herindeling) in werking getreden. Dit kader bepaalt onder andere
dat het personeel met uitzondering van de gemeentesecretaris
en griffier, overgaat naar de nieuwe gemeente. Voor de
gemeentesecretaris en de griffier van de op te heffen gemeenten
geldt een uitzonderingspositie: anders dan het overige personeel
worden deze functionarissen van rechtswege eervol ontslagen
op de dag voor de datum van herindeling. Met de Wnra geldt het
private arbeidsrecht, dat ontslagbescherming biedt bij overgang van
personeel bij een herindeling.
Afspraken worden vastgelegd in een Sociaal Plan
De besturen van Landerd en Uden zorgen er in onderling
overleg voor dat alle voorzieningen op tijd worden voorbereid.
Zij doen dit in goed overleg met de nog op te richten Bijzondere
Ondernemingsraad (BOR) en het Bijzonder Georganiseerd Overleg
(BGO/BLO). Samen stellen zij het Sociaal Plan op. In dit Sociaal
Plan wordt de overgang van het huidige personeel naar de nieuwe
gemeente opgenomen. Zo kan de nieuwe gemeente op een goede
en verantwoorde wijze van start gaan binnen de kaders van wet- en
regelgeving.

4.3 Personele aspecten
Voorbereiding
Gemeenten Landerd en Uden hebben voorbereidingen getroffen
voor de personele overgang naar de nieuwe gemeente. Met ingang
van 1 juli 2020 zijn er personele afspraken gemaakt over vacatures
en mobiliteit tot de herindelingsdatum van 1 januari 2022 (op
moment van schrijven liggen deze afspraken ter advisering voor aan
de medezeggenschapsorganen).
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5. Toetsing van de herindeling
In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de criteria van de minister
van BZK de vorming van gemeente Maashorst nader onderbouwd.
Iedere gemeente wordt bij wet ingesteld, zo ook gemeente Maashorst. Daar is een wetsvoorstel-procedure voor nodig. Belangrijk
onderdeel van deze procedure is het opstellen van een herindelingsontwerp en -advies, zoals ook in hoofdstuk 1 toegelicht. Recent
heeft het kabinet het Beleidskader gemeentelijke herindeling 2018
vastgesteld ter uitwerking van het Regeerakkoord 2017 – 2021 ‘Vertrouwen in de toekomst‘. In dit beleidskader zijn vier criteria opgenomen waaraan het kabinet de voorgenomen herindeling toetst:
• Draagvlak
• Bestuurskracht
• Interne samenhang en nabijheid van bestuur
• Regionale samenhang
In de volgende paragrafen volgt een toetsing aan elk van deze vier
beoordelingscriteria. Het herindelingsadvies zelf vindt zijn weg via
de provincie Noord-Brabant naar de minister. Deze stappen zijn
nader uitgewerkt in hoofdstuk 6.

5.1 Draagvlak
Het kabinet onderscheidt drie categorieën van draagvlak die van
belang zijn:
•
Lokaal bestuurlijk draagvlak
•
Regionaal draagvlak
•
Maatschappelijk draagvlak
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Lokaal bestuurlijk draagvlak

Beide gemeenteraden steunen het voornemen tot herindeling.
Het draagvlak voor de herindeling is in beide gemeenten groot. De
beide gemeenten hebben op eigen initiatief en met eigen onderbouwing gekozen voor het samengaan van gemeenten Landerd en
Uden. De gemeenteraden hebben een principebesluit genomen,
daarin hebben zij met ruime meerderheid besloten tot samenvoeging van Landerd en Uden tot één gemeente per 1 januari 2022.
Vervolgens hebben de gemeenteraden de Colleges van burgemeester en wethouders opgedragen, een herindelingsontwerp en -advies
voor te bereiden zoals dat staat beschreven in de Wet algemene
regels herindeling, kortweg: Wet arhi.
Regionaal draagvlak

Brede steun onder buurgemeenten en provincie.
In de voorbereiding naar de nieuwe gemeente zijn Landerd en
Uden in gesprek gegaan met buurgemeenten om het proces van de
herindeling toe te lichten. Ook hebben zij informatie op gehaald hoe
de regiogemeenten aankijken tegen de herindeling van Landerd en
Uden. Een afvaardiging van de colleges van Landerd en Uden is in
overleg gegaan met de besturen van de omliggende gemeenten. In
de maanden april-juni 2019 hebben deze bestuurlijke besprekingen
plaatsgevonden met de volgende buurgemeenten: Bernheze, Boekel, Grave, Meierijstad, Mill en Sint Hubert, Oss en Sint Anthonis.
De buurgemeenten staan nagenoeg allemaal positief tegenover
de voorgenomen samenvoeging. Alleen gemeente Oss heeft aangegeven enkele kanttekeningen bij de herindeling te plaatsen. De
buurgemeenten geven aan dat het van belang is dat een herindeling
wordt gesteund door de inwoners en dat er een gedegen proces met
hen wordt doorlopen. Daarnaast is het een bestuurlijke keuze/afweging die aan iedere gemeente voor zich is om te maken. Een aantal
gemeenten heeft aangegeven bewust zelfstandig te willen blijven
maar tegelijk de overwegingen van gemeenten Landerd en Uden te
begrijpen.
Gemeente Landerd en Uden gebruiken de naam Maashorst als
werknaam voor de nieuwe gemeente. Over de naam Maashorst
verschillen de buurgemeenten van mening. Het merendeel van de
buurgemeenten geeft aan geen bezwaar te hebben tegen het gebruik van deze naam. De twee gemeenten die deel uitmaken van het
natuurgebied De Maashorst hebben beide in de gemeenteraad een
motie aangenomen over de voorgestelde naam.

Constructief samenwerken aan regionale opgaven.
Alle buurgemeenten geven aan op dit moment goed te kunnen
samenwerken met Landerd en Uden in de regio en spreken de wens
uit om deze prettige samenwerking ook na de herindeling voort te

zetten. Vooral de grotere buurgemeenten zijn op zoek naar andere gemeenten die als partner een bijdrage kunnen leveren aan de
regionale opgaven. Landerd en Uden hebben aangegeven juist te
willen groeien om zo een volwaardige partij te zijn die in de regio
haar bijdrage kan leveren. Men is nieuwsgierig naar het profiel van
de nieuwe gemeente en of er specifieke onderwerpen zijn waarop
de nieuwe gemeente zich straks gaat profileren en een bijdrage wil
leveren aan de regio. Het advies daarbij is om een focus aan te brengen die past bij de gemeente en waarbij je elkaar in de regio kunt
aanvullen. Als risico daarbij wordt benoemd de interne focus die
er logischerwijs is tijdens het proces van herindeling en de periode
erna.
Het verzamelverslag van de bestuurlijke overleggen is opgenomen
in bijlage IV.
Maatschappelijk draagvlak

Innovatief en creatief participatieproces bij totstandkoming
herindelingsontwerp en toekomstvisie.
Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisatie zijn nadrukkelijk bij de toekomstvisie en de naamgeving betrokken. Landerd en Uden hebben hiertoe een gezamenlijk, uniek, proces geïnitieerd bestaande uit een aantal fasen. In de eerste fase (verkenning)
zijn uitdagingen gebruikt om met inwoners en groepen in gesprek
te gaan over de nieuwe gemeente. Vanuit deze opbrengsten zijn de
eerste speerpunten en opgaven voor de nieuwe gemeente geformuleerd. In de volgende fase zijn de opbrengsten bekend gemaakt en
was er ruimte om hierop aan te vullen en te reageren (verrijking).
De derde fase (verdieping) stond in het teken van het Festival gemeente Maashorst op 24 juni 2019. Hier zijn de opbrengsten tot op
dat moment gepresenteerd en hebben verdiepende en verrijkende
gesprekken plaatsgevonden. Alle input is verwerkt in de toekomstvisie (bijlage I). Vervolgens was de maand september een consultatieronde plaatsgevonden. Inwoners zijn persoonlijk en online benaderd
en gevraagd of zij zich herkennen in de toekomstvisie en de hierin
benoemde speerpunten.
Deze herindeling leidt net als bij veel andere herindelingen in het
land in beperkte mate tot verschillen van inzicht en weerstand in
de samenleving. Wij nemen de zorgen van onze inwoners, ondernemers en organisaties zeer serieus. In aanloop naar de nieuwe
gemeente zullen we deze discussies in de samenleving met bijzondere aandacht blijven volgen en het gesprek met iedereen blijven
aangaan.
Het resultaat van deze consultatieronde is opgenomen in de bijlage.
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Betrokkenheid samenleving
In het participatietraject hebben we gebruik gemaakt van het expertschap van inwoners, ondernemers en organisaties van beide gemeenten. Deze aanpak past bij de manier waarop Landerd en Uden
haar samenleving wil betrekken bij onderwerpen. Dit zal ook een
ambitie zijn voor de nieuwe gemeente.
Inwoners hebben op een laagdrempelige en nieuwe manier kunnen
meepraten, -denken en -doen. Daarnaast hebben georganiseerde
groepen zich op verschillende momenten laten horen over hun visie
op de nieuwe gemeente. Zo hebben gebiedsplatformen, initiatiefgroepen, zorgcorporaties, ondernemersverenigingen belangenbehartigers uit de agrarische en toeristische sectoren constructief
meegepraat tijdens de verschillende bijeenkomsten. De afgelopen
maanden hebben honderden betrokkenen hun stem laten horen en
daarmee vormgegeven aan dit document.

Uitdagingen
In de periode van maart tot en met juni 2019 hebben wij onze samenleving gevraagd mee te denken over de vorming van gemeente
Maashorst. Op basis van het motto ‘Doe, denk en praat mee’ hebben
wij iedereen uitgedaagd om ons te laten weten wat belangrijk is. Niet
in de vorm van ‘klassieke’ inspraakavonden, maar op een creatieve manier, via uitdagingen. Hierdoor hebben we enkele honderden
bijzondere gesprekken gevoerd en mooie verhalen opgehaald.

Festival
Tijdens het Festival gemeente Maashorst op 24 juni 2019 hebben we
in een tentoonstelling de uitkomsten van de uitdagingen laten zien.
Er is veel gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om op dat moment
nog een reactie mee te geven. Ook hebben we met gesprekken
gevoerd over verschillende thema’s die in de fase ervoor naar voren
zijn gekomen. We zijn met een kleine 550 inwoners, ondernemers en
andere organisaties in gesprek gegaan over voor hen belangrijke onderwerpen. Er is veel aanvullende informatie opgehaald om de juiste
ambities bij deze onderwerpen te formuleren. Interessante lezingen,
optredens en muziek maakten het tot een echt festival.
Het kabinet vraagt aan gemeenten om een logboek bij te houden.
Daarin moet staan op welke wijze inwoners en maatschappelijke
organisaties betrokken en geraadpleegd zijn in het herindelingsproces. Dit logboek is bijgevoegd in bijlage II.
Er is brede steun voor de beoogde herindeling onder de betreffende lokale besturen, de samenleving en de regio.

5.2 Bestuurskracht
Volgens het Beleidskader gemeentelijke herindeling is een veel
gehanteerde definitie van bestuurskracht: het vermogen van gemeenten om hun wettelijke en niet-wettelijke taken uit te voeren en
daarvoor de benodigde maatschappelijke en bestuurlijke relaties
aan te gaan. En dat hieruit volgt dat bestuurskracht behalve een
lokale (gemeentelijke) dimensie ook een regionale dimensie kent.
De opgaven waar de gemeente voor staat op het gebied van ruimte,
economie, zorg, ecologie en de energietransitie (zie ook hoofdstuk
3) overstijgen de schaal van iedere gemeente afzonderlijk qua capaciteit en middelen voor de noodzakelijke kwaliteit. Het schaalniveau
van de nieuwe gemeente sluit beter aan op het schaalniveau van
deze nieuwe urgente maatschappelijke uitdagingen. De herindeling
van Landerd en Uden is dan ook een passende oplossing om de
maatschappelijk opgaven te vertalen naar de noodzakelijke strategische, tactische en uitvoeringsactiviteiten. Ook in de regio krijgt
de nieuwe gemeente na de herindeling een betere strategische
positionering in haar samenwerking met de regiogemeenten of als
de opdracht ligt bij medeoverheden zoals de provincie en/of maatschappelijke partners zoals een zorgverzekeraar.
De nieuwe gemeente vereenvoudigt de bestuurlijke sturing in de
omgevingen van Landerd en Uden. Ook wordt de positionering in
de bovenlokale bestuurlijke krachtenvelden versterkt in voor het
overgrote deel gelijke samenwerkingsverbanden. Ook de organisatorische kwetsbaarheid bij de dienstverlening neemt af en de regie
op de samenwerkingsverbanden neemt toe. Door het voorgaande
neemt de invloed op de maatschappelijke opgaven toe, wat een stevigere participatiekracht van de gemeenschap kan genereren. Dat
alles past bij de nieuwe maatschappelijke opgaven die steeds complexer, meer in samenhang met elkaar en veelal meer regionaal in
samenwerking moeten worden opgepakt door een gemeente.
De nieuwe gemeente is bovendien op een overspannen arbeidsmarkt beter in staat om voldoende gekwalificeerd personeel aan te
trekken en vast te houden. Hierdoor is adequate ambtelijke ondersteuning gewaarborgd bij alle bestuurlijke aangelegenheden waarin het gemeenbestuur dient te handelen. Ook het voeren van een
gezonde financiële huishouding met een publieke verantwoording
behoort hiertoe.
Gemeente Maashorst bezit met bijna 60.000 inwoners voldoende
bestuurskracht om haar taken in het belang van haar gemeenschap op te pakken.
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5.3 Interne samenhang en nabijheid van bestuur
Landerd en Uden kiezen voor samenvoeging op basis van gelijkwaardigheid. Beide gemeenten geloven dat gelijkwaardigheid ervoor
zorgt dat het beste van beiden wordt doorgegeven in de nieuwe
gemeente. Landerd en Uden voeren dezelfde publieke taken uit voor
hun bevolking en nemen plaats in grotendeels dezelfde samenwerkingsverbanden, op grondgebieden die qua grootte vergelijkbaar
zijn met elkaar. Ook zijn de grondgebieden qua grootte vergelijkbaar
met elkaar en is het natuurgebied De Maashorst een belangrijk verbindend element. Het karakter van de gemeenten, beide bestaand
uit drie kernen, maakt dat de gemeentelijke kernenbenadering, met
behoud van de eigen identiteit, wordt voortgezet. Dat is passend bij
de sterke betrokkenheid van de inwoners bij hun (dorps)kern. Ook
de participatiekracht van de kernen zorgt ervoor dat de bestuurlijke
verbondenheid dichtbij wordt gehouden.
Uiteraard krijgt de nieuwe gemeente hiermee een nieuw en afwisselend profiel dat met de waarde voor alle kernen een gezamenlijkheid creëert op alle terreinen, van economie, duurzaamheid,
werkgelegenheid, bereikbaarheid tot het aanbod van uiteenlopende
(sociale) voorzieningen voor jong en oud. Naar verwachting ontstaat bij iedereen dan ook snel een innerlijke trots en nieuwe identiteit voor gemeente Maashorst. In de nieuwe gemeente kan ook
adequater worden opgetrokken bij kwesties van openbare orde en
veiligheid door de beschikking over meer ambtelijke capaciteit en
één bestuurlijke sturing bijvoorbeeld bij de ‘vliegbasis Volkel’ die
volledig komt te liggen op het grondgebied van gemeente Maashorst
Op uiteenlopende terreinen werken de gemeenten al een lange tijd
intensief samen door afstemming vanuit gezamenlijk belang.
De nieuwe gemeente verbindt de kernen met elkaar door allerhande beschikbare voorzieningen, recreatiemogelijkheden
en landschappelijke waarden. Hierop is het goed mogelijk voor
Maashorst om specifiek dorps- en kernenbeleid vorm te geven
en daarbij de onderlinge samenhang en de lokaal merkbare
meerwaarde te behouden in het bestuurlijke evenwicht tussen
de kernen en de gemeente als geheel.

5.4 Regionale samenhang
In de regio is een tendens zichtbaar dat gemeenten groter worden
dan wel zich ambtelijk verenigen. Om evenwicht te houden in die
regionale verhoudingen is de vorming van gemeente Maashorst
meer dan welkom. In de samenwerking en relatie vanuit een meer
gelijke schaalgrootte ligt het delen van de problematiek en het zoe-

ken naar oplossingen hiervoor meer voor de hand. En waar het gaat
om natuurgebied De Maashorst gaat het grootste gedeelte van dit
gebied toebehoren aan gemeente Maashorst, waarbij wordt ingezet
op instandhouding van de opgebouwde samenwerking met de andere betrokken gemeenten en eigenaren, ondernemers en andere
instanties.
Eerder al is omschreven dat het vormen van een nieuwe gemeente zorgt voor meer regio-invloed en dat hierdoor de bevolking zich
beter bestuurlijk vertegenwoordigd voelt. Uiteraard werkt voormelde bestuurlijke en ambtelijke versterking van de regio-invloed door,
waar de samenwerkingsverbanden relaties opbouwen met grote
bedrijven en maatschappelijke instellingen.
Ook gemeente Maashorst zal constructief samenwerken in de
regio. De vorming van één nieuwe gemeente past in de ontwikkelingen in de rest van de regio, en draagt bij aan de regionale
bestuurskracht en het verminderen van de bestuurlijke drukte.

5.5 Criteria provincie Noord-Brabant
Volgens de recente evaluatie van het programma ‘(Veer)Krachtig
bestuur’ heeft de provincie Noord-Brabant een impuls gegeven aan
de bestuurskracht van Brabantse gemeenten en andere partijen die
betrokken zijn bij het aanpakken van verschillende maatschappelijke opgaven. Hierin is het volgende van belang voor de samenvoeging tot gemeente Maashorst terug te vinden: “Rond de A50 werken
de gemeenten Bernheze, Landerd, Oss, Uden en Veghel (opgegaan
in Meierijstad) samen in de As50. De samenwerking heeft zich aan
meerdere kanten ontwikkeld, zo is in 2014 Landerd toegetreden,
wordt op sommige dossiers de samenwerking uitgebreid tot As50+
(met Boekel en waterschap Aa en Maas) en is Veghel in 2017
samen met Schijndel en Sint-Oedenrode Meierijstad geworden.
De gemeenten Landerd en Uden hebben in deze periode samenwerking verkend. In december 2018 nemen zij het principebesluit
om per 1 januari 2022 te fuseren.” Hieruit volgt dat gemeente
Maashorst goed past in het provinciale programma ‘(Veer)Krachtig
bestuur’. In vervolg op het evaluatieonderzoek stelt de provincie
mogelijk later een eigen beleidskader op, aansluitend op het landelijke beleidskader gemeentelijke herindeling. En als daarbij het
advies wordt overgenomen om aandacht te besteden aan de wijze
waarop de eigen identiteit van kernen kan worden behouden, dan is
dat criterium al uitgewerkt onder de paragrafen Bestuurskracht (bij
Participatiekracht), de Interne samenhang en nabijheid van bestuur
en (onderstaande) Conclusie.
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5.6 Conclusie
De voorgestelde herindeling met de samenvoeging van gemeenten
Landerd en Uden tot gemeente Maashorst toetst de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties aan de criteria uit het
nieuwe Beleidskader gemeentelijke herindeling. De aanvullende
provinciale beoordeling uit paragraaf 5.5 is ook uitgewerkt onder
deze criteria.
Uit bovenstaande invulling van de criteria blijkt dat de voorgestelde herindeling voormelde toetsing kan doorstaan. Er is kortweg
een breed bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak voor de bestuurskrachtige gemeente Maashorst die duurzaam de huidige
en toekomstige maatschappelijke opgaven aankan met voldoende
betekenis en meerwaarde voor haar gehele samenleving en fysieke
leefomgeving en voor de regio.
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6. Vervolgstappen
6.1 Van herindelingsontwerp naar herindelingsadvies
De zienswijzeprocedure
Iedereen die dat wil krijgt de mogelijkheid om op een
laagdrempelige manier een zienswijze in te dienen op het
voorliggende herindelingsontwerp. Dit document wordt (inclusief
populaire samenvatting) zowel fysiek als digitaal ter inzage gelegd.
Het herindelingsontwerp wordt fysiek ter inzage gelegd op de
gemeentesecretarie van beide gemeenten (wettelijke verplichting)
en op verschillende locaties in iedere kern van beide gemeenten.
In Uden zijn dat de volgende locaties: de publiekshal in het
gemeentehuis te Uden, de bibliotheek in Uden, het dorpshuis de
Schakel te Volkel en het dorpshuis Terra Victa te Odiliapeel. In
Landerd wordt het document ter inzage gelegd in de publiekshal in
het gemeentehuis te Zeeland, het dorpshuis De Phoenix in Schaijk
en het gemeenschapshuis Het wapen van Reek. Alle inwoners
hebben de mogelijkheid om in deze kernen het herindelingsontwerp in te zien.
Digitaal wordt het herindelingsontwerp gepubliceerd op de
gemeentelijke websites www.landerd.nl en www.uden.nl en
op www.opwegnaargemeentemaashorst.nl.
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De officiële en gelijktijdige bekendmaking van de terinzagelegging
doen gemeenten Landerd en Uden op woensdag 30 oktober 2019
in hun Gemeenteblad op www.Overheid.nl met vermelding van de
zakelijke inhoud van het gelijkluidend Raadsbesluit tot vaststelling
van het Herindelingsontwerp, de vindplaatsen waar dit ontwerp
ter inzage is gelegd en de wijze waarop een zienswijze kan worden
ingediend. De wettelijke termijn van de terinzagelegging start de
dag na bekendmaking en loopt van donderdag 31 oktober tot en met
vrijdag 27 december 2019.
Gedurende de terinzagelegging organiseren gemeenten Landerd
en Uden één inloopbijeenkomst in iedere kern, waarschijnlijk op
de bovengenoemde locaties, zodat inwoners zeven opties hebben
om een bijeenkomst te bezoeken. Gedacht wordt aan inloop vanaf
14:00 uur tot 21:00 uur waarbij een vertegenwoordiging van de
raden, colleges en werkgroepen vertegenwoordigd is om vragen
te beantwoorden over het herindelingsontwerp en desgewenst te
helpen bij het indienen van een zienswijze.
Er zijn twee manieren waarop een zienswijze kan worden ingediend:
ofwel door het indienen van een open/zelfgeschreven zienswijze per
brief of per e-mail, ofwel door het indienen van een invulformulier.
Het e-mailadres waar zienswijzen naartoe gestuurd kunnen worden
is zienswijze@opwegnaargemeentemaashorst.nl. Het postadres
waar zienswijzen naartoe gestuurd kunnen worden is Postbus 35,
5410 AA Zeeland of Postbus 83, 5400 AB Uden onder vermelding van
‘zienswijze herindelingsontwerp’.
Een andere eenvoudige manier om een zienswijze in te dienen, is
door het invullen van het invulformulier. Het invulformulier, dat
zowel digitaal als op papier ingevuld kan worden, wordt ingedeeld
in de onderdelen die terugkomen in het herindelingsontwerp.
Het invulformulier kan online worden ingevuld op www.
opwegnaargemeentemaashorst.nl (of hier naartoe geleid via
de gemeentelijke websites www.Landerd.nl en www.Uden.nl).
Daarnaast liggen op alle locaties waar het herindelingsontwerp ter
inzage ligt papieren invulformulieren klaar. Ingevulde formuleren
kunnen vervolgens op locatie in een afgesloten en beveiligde bus
gestopt worden.
Reactie op ingekomen zienswijzen
Indieners van een zienswijze krijgen binnen één werkweek een
ontvangstbevestiging. Dit is een standaard bericht, waarin niet
inhoudelijk wordt gereageerd op de ingediende zienswijze. In dit
bericht wordt aangegeven wanneer en via welke weg indieners een
inhoudelijke reactie krijgen op hun zienswijze.

In de Reactienota Zienswijzen wordt inhoudelijk gereageerd op de
ingekomen zienswijzen. Of de zienswijzen individueel of geclusterd
worden beantwoord hangt af van de ingekomen zienswijzen. Hierbij
is vooraf voldoende aandacht besteed aan de bescherming en
(digitale) beveiliging van de persoonsgegevens. In het (privacy)
register wordt vooraf overeenkomstig de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) uitgewerkt welke persoonsgegevens
waarvoor worden gebruikt. In ieder geval zullen de zienswijzen in
de Reactienota Zienswijzen, als bijlage bij de openbare versie van
het uiteindelijke Herindelingsadvies, niet te herleiden zijn naar
privépersonen.
Herindelingsadvies
Afhandeling van alle zienswijzen op het herindelingsontwerp leidt
uiteindelijk tot vaststelling van een Herindelingsadvies door beide
raden, op voordracht van beide colleges.

6.2 Wetgevingsproces
Nadat de gemeenteraden het herindelingsadvies hebben
vastgesteld sturen de colleges het stuk naar Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant. Gedeputeerde Staten voorzien het
herindelingsadvies van een zienswijze, die zij samen uiterlijk 1
juli 2020 toesturen naar de minister van BZK. Vervolgens toetst
de minister het herindelingsadvies aan de criteria zoals benoemd
in het Beleidskader herindeling uit 2018. Wanneer de minister
het herindelingsadvies overneemt, zal zij een wetsvoorstel aan de
Ministerraad opstellen. Vervolgens wordt dit voorstel voorgelegd
aan de Raad van State, waarna het wordt ingediend bij de Tweede
Kamer. Na behandeling en stemming over het wetsvoorstel in de
Tweede en Eerste Kamer publiceert de regering de aangenomen
wet in het Staatsblad.

6.3 Voorbereiding op de samenvoeging
In aanloop naar 1 januari 2022, de datum waarop de nieuwe
gemeente wordt gevormd, worden voorbereidingen getroffen op het
gebied van personeel en organisatie, ICT, harmonisatie van beleid
en regelgeving, financiën en dienstverlening. Het ‘ontwerp’ van
de nieuwe gemeente wordt gemaakt, hoe komt deze eruit te zien?
Deze fase loopt van begin 2020 tot begin 2021. In de laatste fase van
het herindelingstraject worden alle plannen, visies en strategieën
geïmplementeerd, zodat er op 1 januari 2022 een krachtige nieuwe
gemeente staat.
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II.

Maatschappelijk logboek

Wanneer?

Dit logboek is een overzicht van de draagvlak-bevorderende activiteiten die gemeente
Landerd en Uden hebben ondernomen ten behoeve van de herindeling. Deze
draagvlakbevordering dient breed te worden opgevat: het is zowel gericht op de
inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers als op de eigen medewerkers,
ondernemingsraden en politiek-bestuurlijke organen. Het overzicht staat in dienst van het
criterium ‘draagvlak’ uit het Beleidskader gemeentelijke herindelingen. Bijgevoegd zijn
ook de verslagen van de bijeenkomsten met inwoners, maatschappelijke organisaties en
ondernemers.

Landerd en
Uden

Landerd en
Uden

Het logboek begint in november 2018, vanwege het nemen van het principebesluit in
die maand, maar in de maanden en jaren daarvoor is in lokale en regionale kranten
en in medewerkersportals ook al regelmatig gecommuniceerd over de gemeentelijke
samenwerking en de voorgenomen herindeling. Ook de communicatie-uitingen in verband
met de eerdere poging van de gemeenten om te fuseren kunnen hieronder worden
geschaard.
Het logboek is in chronologische volgorde weergegeven.
Wanneer?
November
2018

Door wie?
Landerd en
Uden

Landerd en
Uden
Uden

Uden

Landerd

Landerd

Wat?
Openbare raadsvergaderingen
in Landerd en Uden m.b.t.
besluitvorming over het
principebesluit tot gemeentelijke
herindeling van de twee gemeenten
en het komen tot een Plan van
aanpak voor het herindelingsontwerp
(08-11-2018).
Beide gemeenten richten rubriek
‘nieuws over de herindeling’ in op
gemeentelijke website.
Nieuwsbericht website gemeente
Uden ‘Maashorstgemeente weer een
stapje dichterbij’ (09-11-2018).
Nieuwsbericht intranet Uden
‘Maashorstgemeente weer een stapje
dichterbij’ (09-11-2018).
Nieuwsbericht website gemeente
Landerd ‘Maashorst-gemeente, de
stand van zaken’ (09-11-2018).
Nieuwsartikel Arenalokaal ‘Bellen
met de burgemeester’ door
burgemeester Landerd (14-11-2018).

Door wie?
Landerd en
Uden

Uden

December
2018

Landerd en
Uden

Voor wie?
Raadsleden,
bestuurders en
geïnteresseerden.
Uden

Inwoners
Landerd

Inwoners

Medewerkers

Inwoners

Inwoners

Landerd en
Uden
Januari
2019

Landerd en
Uden

Uden

Wat?
Presentatie onderzoeksrapport
‘Burger in beeld’ ter inspiratie voor
burgerparticipatie tijdens en na het
herindelingstraject.
Bureau TwynstraGudde
inventariseert, in opdracht van
stuurgroep, hoe de fracties
‘burgerparticipatie’ willen zien
terugkomen in het Plan van aanpak.
Bureau TwynstraGudde spreekt met
beide OR’en over welke rol zij voor
zichzelf zien weggelegd in het Plan
van aanpak.
Nieuwsbericht intranet Uden
‘Terugkoppeling gezamenlijke MTvergadering Landerd en Uden’.
Vier bijeenkomsten voor
medewerkers om bijgepraat te
worden of vragen te stellen over de
stand van zaken van de aanstaande
herindeling. Sessies werden gevolgd
door een stand van zaken-bericht op
het Intranet.
Bureau TwynstraGudde spreekt met
bewonersinitiatieven, zoals Udenaar
de toekomst, de gebiedsplatformen,
en dorpsontwikkeling Landerd,
over hoe zij vorm willen geven aan
‘burgerparticipatie’ in het Plan van
aanpak. (verslag bijgevoegd).
Berichten op social media over
herindeling (4-12-2018), en interview
wethouder Brands (17-12-2018) en
wethouder Böhmer (21-12-2018).
Gesprek over de herindeling met
gedeputeerde statenlid van provincie
de heer Spierings (13-12-2018).
Aandacht voor herindeling
in Nieuwjaars-speeches van
burgemeesters en gemeentesecretarissen.
Bericht op social media over vorming
Maashorstgemeente (4-1-2019).

Voor wie?
MT’s/Colleges
Landerd en Uden

Raadsleden

Medewerkers

Medewerkers

Medewerkers

Actieve inwoners

Inwoners

Burgemeesters
en gedeputeerde
statenlid
Inwoners
Medewerkers

Inwoners
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Wanneer?

Door wie?
Landerd en
Uden
Landerd

Landerd en
Uden

Uden

Landerd en
Uden
Februari
2019

Landerd en
Uden

Landerd en
Uden
Uden

Uden

Landerd

Landerd en
Uden

Uden

Wat?
Diverse sessies voor stuurgroep ter
inspiratie en ter ontwerp van het
participatietraject.
Bureau TwynstraGudde spreekt met
bewonersinitiatieven in gemeente
Landerd.
Brainstormsessie voor medewerkers
over ‘gemene delers’ tussen beide
gemeenten en kansen voor de
Maashorst.
Nieuwsbericht intranet Uden ‘Werken
aan de gemeente Maashorst’ (23-012019).
Presentatie aan pers van Plan van
Aanpak voor de Herindeling door
beide burgemeesters.
Oproep aan medewerkers om zich
op te geven voor één van de vijf
werkgroepen via Intranet (05-022019).
Publicatie van advies van de OR op
Plan van Aanpak op Intranet (15-022019).
Nieuwsbericht intranet Uden
‘Gemeenteraden besluiten 28
februari over herindeling’ (20-022019).
Informeren inwoners over proces en
aankomende raadsvergadering via
Udens Weekblad en social media (2002-2019).
Informeren inwoners over proces en
aankomende raadsvergadering via
Udens Weekblad.
Publicatie ‘Populaire versie Plan
van aanpak herindeling’ op beide
websites en social media (28-022019).
Nieuwsbericht intranet Uden
‘Herindelingsproces gemeente
Maashorst van start’ (28-02-2019).

Voor wie?
Stuurgroep

Wanneer?

Door wie?
Landerd en
Uden

Actieve inwoners

Landerd en
Uden

Medewerkers

Landerd en
Uden

Medewerkers

Maart 2019

Uden

Inwoners

Uden

Medewerkers

Uden

Landerd

Medewerkers

Landerd en
Uden
Landerd en
Uden

Medewerkers

Inwoners
Landerd
Inwoners

Uden

Inwoners

Maashorst
April 2019

Maashorst

Medewerkers
Landerd en
Uden

Wat?
Toelichten besluit gemeenteraad en
vervolg proces in persgesprek met
plv. voorzitters van beide raden.
Toelichten besluit gemeenteraad en
vervolg proces via websites beide
gemeenten.
Inzichtelijk maken hoe lang het
duurt tot het ontstaan van gemeente
Maashorst door aftelklok in beide
gemeentehuizen.
Nieuwsbericht intranet
‘Samenstelling werkgroepen
herindeling bekend’ (01-03-2019).
‘Samen tellen we af naar de
gemeente Maashorst’ via social
media (01-03-2019).
Toelichten besluit gemeenteraad en
vervolg proces via Udens Weekblad
(06-03-2019).
Toelichten besluit gemeenteraad
en vervolg proces via Arena (08-032019).
Kaarten en infographics over nieuwe
gemeente in beide gemeentehuizen.
Bureau TwynstraGudde spreekt met
(georganiseerde) inwoners uit beide
gemeenten over concrete invulling
participatietraject (11-03-2019).
Champagnemoment tijdens
medewerkers-bijeenkomst (11-03201).
Champagnemoment tijdens
medewerkers-bijeenkomst (12-032019).
Lancering website: www.
opwegnaargemeentemaashorst.nl.
Social mediaberichten @
OpwegnaargemeenteMaashorst (8
post) met resultaten uitdagingen
(#deuitdagingen) én informatief.
Social mediaberichten ‘doe en denk
mee’ (04-04-2019, 07-04-2019 en 0804-2019).

Voor wie?
Media, inwoners

Inwoners

Inwoners,
medewerkers,
raadsleden
Medewerkers

Inwoners

Inwoners

Inwoners

Medewerkers
Actieve inwoners

Medewerkers

Medewerkers

Inwoners
Inwoners

Inwoners
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Wanneer?

Door wie?
Maashorst

Landerd en
Uden

Landerd en
Uden
Maashorst

Maashorst

Maashorst

Maashorst

Landerd en
Uden
Maashorst

Landerd en
Uden
Maashorst

Maashorst

Wat?
Uitdagingen in Reek en Schaijk
(03-04-2019): input ophalen voor
toekomstvisie bij inwoners.
Bustour langs de zes kernen door
actieve inwoners, colleges, raden,
medewerkers en aan de slag met
uitdagingen (08-04-2019).
Inzienswijze van buurtgemeente
Boekel over herindeling gemeente
Maashorst (09-04-2019).
Uitdagingen in Uden, Volkel en
Odiliapeel (10-04-2019): input
ophalen voor toekomstvisie bij
inwoners.
Uitdagingen in Uden (12-04-2019):
input ophalen voor toekomstvisie bij
inwoners.
Uitdagingen met ouderen (1504-2019): input ophalen voor
toekomstvisie bij inwoners.
Thema-tafel Participatie en Lokale
Democratie: input ophalen voor
toekomstvisie (paragraaf burgeren overheidsparticipatie) bij
inwonersinitiatieven (16-04-2019).
Inzienswijze van buurtgemeente Sint
Anthonis over herindeling gemeente
Maashorst (16-04-2019).
Uitdagingen in Zeeland (17-04-2019):
input ophalen voor toekomstvisie bij
inwoners.
Nieuwsrubriek Udens Weekblad en
De Arena (Landerd) met nieuwtjes en
agendapunten (24-04-2019).
Uitdagingen in Zeeland (25-04-2019):
input ophalen voor toekomstvisie bij
inwoners.
Uitdagingen in buitengebied (2604-2019): input ophalen voor
toekomstvisie bij inwoners.

Voor wie?
Inwoners

(actieve) inwoners,
medewerkers,
raadsleden,
collegeleden
Collegeleden

Inwoners

Wanneer?
Mei 2019

Door wie?
Landerd en
Uden

Maashorst

Maashorst

Landerd en
Uden

Inwoners

Landerd en
Uden

Inwoners

Landerd en
Uden

Inwonersinitiatieven

Maashorst

Maashorst
Collegeleden

Landerd en
Uden

Inwoners

Landerd en
Uden

Media, inwoners

Maashorst

Inwoners

Landerd en
Uden

Inwoners

Landerd en
Uden
Maashorst

Wat?
Voor wie?
Aankondiging ‘Gemeente Maashorst (actieve) inwoners,
Festival’ op 24 juni 2019 (02-05-2019). medewerkers,
media, raadsleden,
collegeleden
Uitdagingen in Zeeland (03-05-2019): Inwoners
input ophalen voor toekomstvisie bij
inwoners.
Uitdagingen in Uden (07-05-2019):
Inwoners
input ophalen voor toekomstvisie bij
inwoners.
Inzienswijze van buurtgemeente
Collegeleden
Meierijstad over herindeling
gemeente Maashorst (07-05-2019).
Inzienswijze van buurtgemeente
Collegeleden
Oss over herindeling gemeente
Maashorst (07-05-2019).
Nieuwsrubriek Udens Weekblad en
Media, inwoners
De Arena (Landerd) met nieuwtjes en
agendapunten (08-05-2019).
Uitdagingen in Uden (10-05-2019):
Inwoners
input ophalen voor toekomstvisie bij
inwoners.
Uitdagingen in Schaijk (13-05-2019): Inwoners
input ophalen voor toekomstvisie bij
inwoners.
Nieuwsrubriek Udens Weekblad en
Media, inwoners
De Arena (Landerd) met nieuwtjes en
agendapunten (15-05-2019).
Inzienswijze van buurtgemeente
Collegeleden
Grave over herindeling gemeente
Maashorst (14-05-2019).
Uitdagingen in Zeeland (21-05-2019): Inwoners, jeugd.
input ophalen voor toekomstvisie bij
leerlingenraad Wizzert.
Bijeenkomst in Zeeland (21-05-2019): Inwoners, partners,
voor invulling 24 juni ‘Gemeente
raadsleden.
Maashorst Festival’ en Uitdagingen.
Nieuwsrubriek Udens Weekblad en
Media, inwoners
De Arena (Landerd) met nieuwtjes en
agendapunten (22-05-2019).
Uitdagingen in Uden (23-05-2019):
Inwoners
input ophalen voor toekomstvisie bij
inwoners.
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Wanneer?

Door wie?
Landerd en
Uden

Landerd en
Uden

Landerd en
Uden
Landerd en
Uden
Landerd en
Uden
Uden

Maashorst

Juni 2019

Landerd en
Uden

Landerd en
Uden
Maashorst

Maashorst

Wat?
Verspreiden van flyers en
informatieboekjes in Uden en
Landerd voor uitdagingen en
‘Gemeente Maashorst Festival’ (2305-2019).
Social media bericht informatie
over de herindeling, uitdagingen en
opwegnaargemeentemaashorst.nl
(27-05-2019).
Inzienswijze van buurtgemeente
Bernheze over herindeling gemeente
Maashorst (28-05-2019).
Inzienswijze van buurtgemeente
Mill en Sint Hubert over herindeling
gemeente Maashorst (28-05-2019).
Nieuwsrubriek Udens Weekblad en
De Arena (Landerd) met nieuwtjes en
agendapunten (29-05-2019).
Promotie ‘Gemeente Maashorst
Festival’ door uitdelen van
informatieboekjes “op weg naar
gemeente Maashorst” bij Markant te
Uden (29-05-2019).
Ophangen van spandoeken voor
één jaar met voordelen van
gemeente Maashorst en verwijzing
opwegnaargemeentemaashorst.nl
(31-05-2019).
Promotie voor ‘Gemeente
Maashorst Festival’. Inzetten van
sandwichborden, banners en online
advertenties.
Nieuwsrubriek Udens Weekblad en
De Arena (Landerd) met nieuwtjes en
agendapunten (05-06-2019).
Uitdagingen in Landerd en Uden
(06-06-2019): input ophalen voor
toekomstvisie bij inwoners
Verspreiden van flyers en
informatieboekjes in Uden en
Landerd voor uitdagingen en
“Gemeente Maashorst Festival’ (0606-2019).

Voor wie?
Inwoners

Wanneer?

Door wie?
Landerd en
Uden
Landerd en
Uden

Inwoners

Collegeleden

Landerd en
Uden

Collegeleden

Landerd en
Uden

Media, inwoners

Juli 2019

Landerd en
Uden
Maashorst

Inwoners

Maashorst

Inwoners

Landerd en
Uden

Inwoners

Landerd en
Uden

Media, inwoners

Inwoners

Landerd en
Uden

Inwoners
Augustus
2019

Landerd en
Uden

Wat?
Social media bericht uitnodiging
‘Gemeente Maashorst Festival’ 24
juni (07-06-2019).
‘Gemeente Maashorst Festival’ met
hoofddoel in gesprek over thema’s
met inwoners en terugkoppeling van
opgehaalde input via uitdagingen (2406-2015).
Social mediaberichten met
compilatiefilm ‘Gemeente Maashorst
Festival’ (26-06-2019).
Nieuwsrubriek Udens Weekblad en
De Arena (Landerd) met nieuwtjes en
agendapunten (26-06-2019).
Social mediaberichten op
verschillende kanalen/platforms
gedurende de maand.
Informatieavond beide
gemeenteraden m.b.t. de
herindelingsscan. Toelichting vanuit
de provincie. Openbaar voor publiek
(01-07-2019).
Opwegnaargemeente
maashorst.nl bericht: Provincie:
‘nieuwe gemeente Maashorst is
financieel gezond’ (03-07-2019)
Nieuwsrubriek Udens Weekblad en
De Arena (Landerd) met nieuwtjes en
agendapunten over ‘waar staan we
nu’ (10-07-2019).
Overleg met afvaardiging van
bewonersgroepen uit Landerd
en Uden over de toekomstvisie
gemeente Maashorst en toekomstig
samenwerking (11-07-2019).
Overleg met afvaardiging van
bewonersgroepen uit Landerd
en Uden over de toekomstvisie
gemeente Maashorst en toekomstige
samenwerking (16-07-2019).
Social mediaberichten op
verschillende kanalen/platforms
gedurende de maand.

Voor wie?
Inwoners

Inwoners,
organisaties,
bedrijven

Inwoners

Media, inwoners

Media, inwoners

Raadsleden, inwoners
en media

Inwoners

Media, inwoners

Inwoners

Inwoners

Media, inwoners
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Wanneer?

Door wie?
Landerd en
Uden

Landerd en
Uden
Landerd en
Uden

Maashorst

September
2019

Landerd en
Uden
Maashorst

Maashorst

Maashorst

Maashorst

Maashorst

Wat?
Overleg met afvaardiging van
bewonersgroepen uit Landerd
en Uden over de toekomstvisie
gemeente Maashorst en toekomstige
samenwerking (20-08-2019).
Persbericht: colleges Landerd en
Uden stellen toekomstvisie gemeente
Maashorst vast.
Nieuwsrubriek Udens Weekblad en
De Arena (Landerd) met nieuwtjes en
agendapunten. Specifiek aandacht
voor consultatieronde (28-08-2019).
Training voor consultatieronde.
Enquêteurs hebben 1 dagdeel uitleg
en oefenen met enquête (30-082019).
Social mediaberichten op
verschillende kanalen/platforms
gedurende de maand.
Consultatieronde: Toekomstvisie
met enquête peilen op straat onder
inwoners. Elke kern wordt minstens 1
dagdeel bezocht (week 36).
Consultatieronde: Toekomstvisie
met enquête peilen via website:
opwegnaargemeentemaashorst.nl
(week 36).
Extra aandacht via social media om
de jongerendoelgroep te bereiken en
betrekken bij de consultatieronde.
Consultatieronde analyse waarbij
ook geluiden en meningen op social
media meegenomen wordt (week 37).
Colleges gaan met
belangenbehartigers, waaronder
ondernemersverenigingen en
zorgcorporaties, in gesprek over de
toekomstvisie.

Voor wie?
Inwoners

Media, inwoners

Media, inwoners

Ambtenaren

Media, inwoners

Inwoners

Inwoners

Inwoners

Inwoners

Colleges en
belangen-behartigers

III.

Verzamelnotitie bestuurlijke overleggen

Na een periode van bezinning op de bestuurlijke toekomst, hebben de gemeenteraden
van Landerd en Uden op 8 november 2018 een eerste stap gezet in de besluitvorming
over de bestuurlijke toekomst van Landerd en Uden. Beide gemeenten hebben de intentie
uitgesproken om op 1 januari 2022 één nieuwe Maashorstgemeente te vormen. Op 28
februari 2019 is vervolgens een plan van aanpak vastgesteld om te komen tot een nieuwe
gemeente Maashorst. In de voorbereiding naar deze nieuwe gemeente zijn Landerd en
Uden in gesprek gegaan met de buurgemeenten om het proces van de herindeling toe te
lichten en op te halen hoe de regiogemeenten aankijken tegen de herindeling van Landerd
en Uden.
Buurgemeenten
Er hebben gesprekken plaatsgevonden met de volgende buurgemeenten:
• Bernheze
• Boekel
• Grave
• Meierijstad
• Mill en Sint Hubert
• Oss
• Sint Anthonis
Werkwijze
•	Per gemeente heeft een gesprek plaatsgevonden met het college of een
vertegenwoordiging van het college, de burgermeesters van Landerd en Uden en de
betreffende portefeuillehouders van beide gemeenten.
•	De gemeenten hebben van tevoren een brief gekregen met daarin de aanleiding en het
doel van het gesprek.
•	In het gesprek is een toelichting gegeven op het proces dat Landerd en Uden
doorlopen en zijn drie expliciete vragen gesteld:
• Hoe staan de buurgemeenten tegenover de herindeling Landerd-Uden?
• Hoe zien de buurgemeenten de samenwerking in de regio?
• Hoe staan de buurgemeenten tegenover de naamgeving?
•	Van elk gesprek is een verslag gemaakt en deze is ter accordering voorgelegd aan de
betreffende gemeente.
• Op basis van de individuele verslagen is een verzamelverslag gemaakt.
Uitkomsten gespreksronde
Per vraag wordt een weergave gegeven van de belangrijkste bevinden op basis van de
gesprekken met de zeven buurgemeenten.
Hoe staan de buurgemeenten tegenover de herindeling Landerd-Uden?
De buurgemeenten geven aan dat het van belang is dat een herindeling wordt gesteund
door de inwoners en dat er een gedegen proces met hen wordt doorlopen. Daarnaast is
het een bestuurlijke keuze/afweging die aan iedere gemeente voor zich is om te maken.
Een deel van de gemeenten die gesproken is heeft aangegeven bewust zelfstandig te
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willen blijven maar tegelijk de overwegingen van Landerd en Uden te begrijpen.
Op een gemeente na steunen de buurgemeenten het voornemen van Landerd en Uden
om samen een nieuwe gemeente te vormen.
Hoe zien de buurgemeenten de samenwerking in de regio?
Alle buurgemeenten geven aan op dit moment goed te kunnen samenwerken met Landerd
en Uden in de regio en spreken de wens uit om deze prettige samenwerking ook na de
herindeling voort te zetten. Vooral de grotere buurgemeenten zijn op zoek naar andere
gemeenten die als partner een bijdrage kunnen leveren aan de regionale opgaven.
Landerd en Uden hebben aangegeven juist te willen groeien om zo een volwaardige partij
te zijn die in de regio hun bijdrage kan leveren.
Men is nieuwsgierig naar het profiel van de nieuwe gemeente en of er specifieke
onderwerpen zijn waarop de nieuwe gemeente zich straks gaat profileren en een bijdrage
wil leveren aan de regio. Het advies daarbij is om een focus aan te brengen die past bij
de gemeente en waarbij je elkaar in de regio kunt aanvullen. Als risico daarbij wordt
benoemd de intern focus die er logischerwijs is tijdens het proces van herindeling en de
periode erna.
Hoe staan de buurgemeenten tegenover de naamgeving?
Landerd en Uden gebruiken de naam gemeente Maashorst als werknaam voor de nieuwe
gemeente. Deze naam wordt nu in een participatietraject getoetst op draagvlak.
Over de naam gemeente Maashorst verschillen de buurgemeenten van mening. Het
merendeel van de buurgemeenten geeft aan geen bezwaar te hebben tegen het gebruik
van deze naam. De twee gemeenten die deel uitmaken van het natuurgebied Maashorst
hebben in de Raad beide een motie aangenomen t.a.v. de voorgestelde naam gemeente
Maashorst. Zij geven aan dat er de afgelopen jaren gezamenlijk is geïnvesteerd in de
ontwikkeling en profilering van het natuurgebied de Maashorst en er een probleem
ontstaat t.a.v. de gezamenlijke profilering als twee gemeenten de naam gebruiken voor
hun nieuw te vormen gemeente. Daarnaast wordt als kanttekening gegeven dat het
natuurgebied de Maashorst naast Landerd en Uden ook grondgebied heeft in twee andere
gemeenten.
Vervolg
Deze notitie wordt toegevoegd als bijlage aan het herindelingsontwerp dat in oktober 2019
ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de raden. Het dient ter onderbouwing van het
criterium draagvlak.
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1. Inleiding
1. Samen op weg naar één gemeente Maashorst
De nieuwe gemeente Maashorst is opgewassen tegen de
opgaven van deze tijd en klaar voor de ambities van morgen.
Het is een gemeente waarin onze inwoners, ondernemers en
organisaties zich thuis voelen. Daarom is deze toekomstvisie
tot stand gekomen met inbreng van velen van hen. Wat
maakt onze dorpen zo bijzonder? Waarom voelt men zich hier
zo thuis? Wat moeten we in elk geval behouden en waar ligt
juist een ambitie om te groeien of versterken?
De gemeenten Landerd en Uden kiezen ervoor om vanaf
1 januari 2022 samen verder te gaan als één nieuwe gemeente:
gemeente Maashorst.
Dit proces van herindelen vraagt om een gelijkwaardige
samenwerking en een zorgvuldige voorbereiding. Eén van
de eerste belangrijke stappen is het opstellen van een visie
op de toekomst van de nieuwe gemeente. We hebben veel
informatie over de toekomst van onze nieuwe gemeente
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opgehaald in onze samenleving. We hebben beeld gekregen
bij de betekenis die onze inwoners geven aan de opgehaalde
thema’s die in dit document aan de orde komen. Deze
informatie hebben we geclusterd rondom vier speerpunten
en in dit document weergegeven. Naast de hier beschreven
speerpunten heeft de nieuwe gemeente ook wettelijke
taken die betrekking hebben op de dagelijkse gang van
zaken. Daarop gaan we in dit document niet in. Dit betekent
natuurlijk niet dat deze taken geen belangrijk onderdeel zijn
van de nieuwe gemeente. Hier komen we later in het proces
op terug.
1.1.

Waarom een toekomstvisie

In deze toekomstvisie beschrijven we hoe de nieuwe
gemeente Maashorst eruit komt te zien en welke ambities
zij heeft. Dit geeft houvast bij het verder bouwen van de
nieuwe gemeente. Ook geeft het houvast aan de manier
waarop we met elkaar omgaan en met datgene wat op ons
afkomt. Kortom, in de visie zijn de ideeën en visies van onze
inwoners, ondernemers en organisaties samengebracht om
richting te geven aan de koers van de nieuwe gemeente: hoe
gaan we om met onze inwoners? Wat gaan we doen rondom
onderwerpen zoals duurzaamheid, dorpen en buitengebied?
Hoe geven we invulling aan onze dienstverlening? Hoe richten
we onze organisatie in?
1.2.

Hoe zijn we gekomen tot deze toekomstvisie

Betrokkenheid samenleving
Deze toekomstvisie is samen met onze samenleving tot
stand gekomen. Daarbij hebben wij gebruik gemaakt van
het expertschap van inwoners, ondernemers en organisaties
van beide gemeenten. Deze aanpak past bij de manier
waarop Landerd en Uden haar samenleving wil betrekken
bij onderwerpen, en zal ook een ambitie zijn voor de nieuwe
gemeente.
Inwoners hebben op een laagdrempelige en nieuwe manier
kunnen meepraten, -denken en -doen. Daarnaast hebben
georganiseerde groepen zich op verschillende momenten

laten horen over hun visie op de nieuwe gemeente. Zo
hebben gebiedsplatforms, initiatiefgroepen, zorgcoöperaties,
ondernemersverenigingen, belangenbehartigers uit de
agrarische en toeristische sectoren constructief meegepraat
tijdens de verschillende bijeenkomsten. De afgelopen
maanden hebben honderden betrokkenen hun stem laten
horen en daarmee bijgedragen aan dit document.
Uitdagingen
In de periode van maart tot en met juni 2019 hebben wij onze
samenleving gevraagd mee te denken over de vorming van de
nieuwe gemeente Maashorst. Op basis van het motto ‘Doe,
denk en praat mee’ hebben wij iedereen uitgedaagd om ons
te laten weten wat belangrijk is voor de nieuwe gemeente.
Niet in de vorm van ‘klassieke’ inspraakavonden, maar op een
creatieve manier, via uitdagingen. Hierdoor hebben we vele
bijzondere gesprekken gevoerd en mooie verhalen opgehaald.
Festival
Tijdens het Festival gemeente Maashorst op 24 juni 2019
hebben we in een tentoonstelling de uitkomsten van
de uitdagingen laten zien. Er is veel gebruikt gemaakt
van de mogelijkheid om op dat moment nog een reactie
mee te geven. Ook hebben we gesprekken gevoerd over
verschillende thema’s die tijdens de uitdagingen naar voren
zijn gekomen. We zijn met inwoners, ondernemers en andere
organisaties in gesprek gegaan over voor hen belangrijke
onderwerpen. Er is veel aanvullende informatie opgehaald
om de juiste ambities bij deze onderwerpen te formuleren.
Interessante lezingen, optredens en muziek maakten het tot
een echt festival.
1.3.

Speerpunten voor onze nieuwe gemeente

Op basis van de vele gesprekken die zijn gevoerd met onze
inwoners, ondernemers en organisaties hebben we vier
speerpunten benoemd die van groot belang zijn voor onze
nieuwe gemeente. Bij elk speerpunt geven we, ook weer op
basis van de inbreng vanuit de samenleving, aan wat onze
nieuwe gemeente bijzonder maakt en welke ambities zij
heeft. Met het realiseren van deze ambities onderscheidt
gemeente Maashorst zich als een gemeente met krachtige
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dorpen met een sterke identiteit. Onze inwoners zijn
verbonden met deze dorpen en met elkaar. De gemeente
Maashorst is groen en gastvrij en biedt een breed pallet van
rust en beleving in uitgestrekte natuur tot gezellige drukte
met stadse voorzieningen. In de gemeente Maashorst zetten
we ons samen in voor een fijne leefomgeving.
De speerpunten zijn:
1.
Zes dorpen; één gemeente
2.
Een aantrekkelijke plek om te zijn
3.
Wonen, werken en recreëren in het buitengebied
4.
Samen denken, samen doen
De scheiding tussen de verschillende speerpunten en ambities
kan soms een beetje kunstmatig overkomen, we realiseren
ons goed dat er een grote mate van samenhang tussen deze
thema’s is. Het gaat allemaal over onze nieuwe gemeente.
1.4.

Hoe hebben we de toekomstvisie opgebouwd

In de hoofdstukken 2 tot en met 6 beschrijven we aan de
hand van de vier speerpunten, de ambities van onze nieuwe
gemeente. In hoofdstuk 7 geven we tot slot een vooruitblik
op wat er op weg naar de vorming van één gemeente nog
gaat gebeuren.
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2. Zes dorpen; één gemeente
2.1.

Eenheid door diversiteit

Gemeente Maashorst bestaat uit dorpen die heel
verschillend van karakter zijn. Tegelijkertijd hebben ze
belangrijke overeenkomsten die het dorpsgevoel laten
zien: het zijn hechte gemeenschappen waarin mensen
voor elkaar klaarstaan, naar elkaar omkijken en samen
verantwoordelijkheid nemen voor een fijne leefomgeving.
Door samen dingen te organiseren en te ondernemen geven
inwoners deze dorpen een eigen karakter. We vinden het
belangrijk dat inwoners zich bewust zijn van deze eigen kracht
waarbij ze zelf de eigenheid en identiteit van hun dorpskern
versterken.
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“Ik hou van de kleinschaligheid en hoop dat die
kleinschaligheid blijft. Ook de gezelligheid.
Dat dit niet verloren gaat in de grote regio.”
2.2.

Ontmoeting mogelijk maken

Ontmoeten is een belangrijk ingrediënt voor een fijne
leefomgeving. Elkaar leren kennen zorgt ervoor dat je
makkelijker iets aan een ander durft te vragen en iets voor
een ander doet. Het voorkomt eenzaamheid in een wereld
waarin mensen, mede door digitalisering en het Rijksbeleid
om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen,
steeds meer op zichzelf zijn aangewezen. Om betrokken
te blijven bij elkaar en met elkaar in contact te blijven, zijn
ontmoetingsplekken dichtbij nodig, maar ook verenigingen
en vrijwilligers. Behoud van deze ontmoetingsplekken
is noodzakelijk. Ook het faciliteren van verenigingen en
vrijwilligers is een belangrijke taak voor de gemeente. Dit kan
op verschillende manieren: van het in contact brengen met
andere organisaties, het vinden van fysieke ruimte tot aan het
geven van subsidie. Maar wel met het besef dat we het samen
zullen moeten doen!

2.3.

Sterk verenigingsleven

Net als andere Brabantse dorpen hebben ook de dorpen
van gemeente Maashorst van oudsher een eigen voetbalclub,
carnavalsvereniging, muziekvereniging en/of koor. Dit
rijke verenigingsleven vormt een belangrijk onderdeel van
de identiteit van de dorpen en geeft een sterke binding
met elkaar en de kern. Het zorgt voor gemoedelijkheid
en gezelligheid. En het is een belangrijk onderdeel voor
de leefbaarheid en eigenheid van de kern. We willen dit
verenigingsleven koesteren en blijven faciliteren zodat onze
dorpen vitaal blijven. We waarderen de (vrijwillige) inzet van
onze inwoners op dit gebied.
“Dit soort clubs zijn voor een samenleving heel belangrijk.
Niet voor niets komen we er allemaal 2x per week voor
terug naar Uden. Hier worden vriendschappen voor het
leven gesloten en zelfs een eigen carnavalsvereniging.”

“ Burgers moeten meer samen komen om contact te
maken. Dit helpt zeker tegen eenzaamheid.”
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3. Een aantrekkelijke plek om te zijn
57.000

inwoners

3.1.

30.000

banen

Groen en gastvrij

grootste
In gemeente
Maashorst is het heerlijk thuiskomen, na een
natuur
dag werk, gebied
school of andere dagactiviteit, maar ook als je van
van nederland
buiten komt. Het gevoel van ‘thuiskomen na een werkdag, je
ontspannen en samen met familie en vrienden genieten van
het leven’ is wat we met elkaar uitstralen en aanbieden. Je
overnachtingen
kunt in onze nieuwe gemeente ‘gelukkig oud worden’, want
per
jaar
zorgzaamheid is ook een aspect van gastvrijheid. We heten
ook een warm welkom aan nieuwe inwoners en helpen hen
om zich snel thuis te voelen. Groen en gastvrij gaat ook over
de kwaliteit van de directe omgeving, die uitnodigt om naar
buiten te gaan en elkaar daar te ontmoeten. Woonblokken
afgewisseld met parken en speeltuinen, omzoomd door
bomen en groenstroken, zodat de overgang van woonkern
naar buitengebied bijna ongemerkt tot stand komt. Dat is wat
onze inwoners en bezoekers aantrekkelijk vinden en wat ook
bijdraagt aan het in standhouden van voorzieningen.

4000
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“Ik vind het belangrijk in de nieuwe gemeente dat
er veel groen blijft en ruimte voor dieren zodat
ze goed kunnen leven. Zodat het groen blijft en
iedereen een fijne woonomgeving heeft.”
Gemeente Maashorst heeft een groot, groen buitengebied.
De uitgestrekte en unieke natuur van natuurgebied De
Maashorst met het uitgebreide pakket van recreatieve
voorzieningen trekt zowel inwoners als toeristen. Recreatieen horecaondernemers, in de dorpen en het landelijk gebied
rondom het natuurgebied, bieden voor elk wat wils; een
mooie plek om te overnachten, de lekkerste maaltijden en de
leukste activiteiten.

“Ik denk serieus dat het grootste deel van
de Udenaren niet eens weet hoe mooi
De Maashorst is. Het is er zo prachtig.”
3.2.

Wonen voor iedereen

We benutten kansen om waar mogelijk en zinvol, bestaande
gebouwen aan te passen aan wat nu of straks nodig is. In
nieuwbouw willen we zoveel mogelijk inzetten op wat we
nu onvoldoende of (nog) niet bieden. We willen dat alle
inwoners - jong en oud – nabij hun naasten kunnen blijven
wonen, in het dorp waar men vandaan komt. Dat gaat niet
vanzelf, dat vraagt om passend en betaalbaar bouwen in elke
kern voor iedereen, innovatief en duurzaam. In de ene kern of
wijk zal er behoefte zijn aan Tiny Houses of mantelzorgunits,
in andere wijken of dorpen zal er vraag zijn naar innovatieve
woonvormen (zoals Knarrenhof en ouderinitiatieven voor
zorgwonen). Om dit mogelijk te maken, zetten we in op
flexibilisering van regels: mensen kunnen zelf bedenken wat
ze nodig hebben en wij gaan samen met hen kijken hoe we
die plannen kunnen realiseren. Met een divers woningaanbod
faciliteren we sterke en zelfredzame gemeenschappen. Deze
gemeenschappen zijn van groot belang voor de vitaliteit en
toekomstbestendigheid van onze dorpen. Woningbouwontwikkelingen geven nieuwe energie aan bestaande wijken
en dorpen. Het totaal aanbod aan woningen in elke kern is
voldoende levensloopbestendig zodat binnen de kern of wijk
verhuisd kan worden naar een meer passende woning als de
levensfase of het inkomen verandert.

“Ik vind het heel
belangrijk dat kinderen blijven buitenspelen
en sporten. Er moeten meer speeltuinen en
speeltoestellen komen zodat kinderen niet op
de bank gaan liggen of gaan gamen”
3.3.

Veilig wonen

Veiligheid is zowel gevoel (sociaal veilig voelen), als fysiek
(veilig zijn). Sociale veiligheid is een zaak van en voor de
bewoners en we gaan samen met bewoners werken aan de
veiligheid van onze gemeente. Ook het wonen in een groene,
natuurlijke omgeving moet veilig zijn. De omgeving moet
blijven uitnodigen om naar buiten te gaan. Inbraakbeveiliging
en toezicht hierop is daarbij van belang. Daarnaast vraagt het
juiste gebruik van gebouwen aandacht. Druk van de omgeving
of financiële nood mag geen reden zijn voor verhuur aan
of toestaan van gebruik voor ongewenste (criminele)
activiteiten.

“Wonen in Landerd is lekker rustig
met fijne buren.”
3.4.

Goede voorzieningen

Maashorst is een prettige gemeente om in te wonen, omdat
het voorzieningenniveau in de dorpen op peil blijft als het
gaat om sportlocaties, scholen en ontmoetingsruimten. De
gemeente Maashorst heeft daarnaast een grote diversiteit
aan stadse voorzieningen. Denk aan theater Markant, twee
zwembaden, een gezond winkelcentrum voor ‘funshoppen’,
ziekenhuis Bernhoven, een breed palet aan basisscholen met
voor- en naschoolse voorzieningen, zorginstellingen, een
breed palet aan horeca, inclusief een sterrenrestaurant en een
grote 10-daagse kermis. We willen dit brede aanbod binnen
de gemeentegrenzen aan blijven bieden.
Het winkelcentrum in de kern Uden biedt nabijheid van stadse
voorzieningen voor onze inwoners. Voor de directe regio biedt
het de mogelijkheid tot aanbieden van arrangementen en
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daarmee versterking van de groene, gastvrije gemeente waar
het goed recreëren is. We zorgen samen met ondernemers
voor de juiste inzet op het juiste moment om deze functie te
kunnen blijven vervullen. In de dorpen en woonwijken moeten
de basisvoorzieningen beschikbaar blijven (levensmiddelen,
geldautomaat, kapper etc.).

“In het winkelcentrum van Uden zijn alle faciliteiten dichtbij. Je kan er een leuk rondje lopen.
Vroeger ging je uit bij de cafés, nu ga je vooral
lunchen en terrassen.”
Een kwalitatief hoogwaardige inrichting van de openbare
ruimte heeft hier ook een belangrijke bijdrage in.
Het winkelcentrum moet uitnodigend zijn, ook voor mensen
met een beperking. We blijven aantrekkelijk voor het huidige,
grote verzorgingsgebied ten oosten van onze gemeente
en zijn een aantrekkelijk alternatief voor de grote steden
om ons heen. De gemeente Maashorst is het geografisch
middelpunt van Noordoost Brabant en vormt een levendig
‘hart’ binnen de ‘groene longen’ dat ons buitengebied samen
met natuurgebied De Maashorst vormt.

“Er mag meer aandacht zijn voor kunst en cultuur,
bijvoorbeeld een hippe publiekstrekker zoals
een café met poëzie.”
3.5.

Zorg en ondersteuning op maat

Het gebruik maken van alles wat er is en ook nog ‘thuis
blijven wonen’, gaat niet altijd vanzelf. In de gemeente
Maashorst kun je (blijven) leven op de manier die bij je
past. Soms is er incidenteel of structureel ondersteuning
bij nodig of zelfs (medische) zorg. In gemeente Maashorst
voelen onze inwoners zichzelf verantwoordelijk voor het
‘gelukkig leven en oud worden’. We hechten belang aan
burgerinitiatieven die hieraan bijdragen. Zorgcoöperaties
spelen hierbij een belangrijke rol én versterken de sociale
structuur. Dit soort initiatieven faciliteren we. Samen met
partijen in onze gemeente zetten we in op preventie, het
voorkomen dat zorg nodig is. Het verenigingsleven en de
ontmoetingsmogelijkheden zijn hier belangrijke pijlers. Verder

is het van belang dat duidelijk is waar je terecht kunt met
zorgvragen. Die ondersteuning, dan wel zorg moet dan snel
en passend worden geleverd.

“Ik daag de nieuwe gemeente Maashorst uit om
goed mee te denken over het bouwen van mantelzorgwoningen. Er is veel behoefte aan vooral bij
mensen uit het buitengebied. Zij willen dichterbij
het dorp of bij hun kinderen iets nieuws bouwen.
Wacht niet eerst tot de mensen gebreken hebben en dat ze dan pas toestemming krijgen. Loop
daarin vooruit, laat de mensen als ze nog gezond
zijn daar een woning kunnen bouwen om vervolgens van hun ouwe dag te kunnen genieten.”
3.6.

Goede verbindingen

Wonen en werkgelegenheid gaan hand in hand; waar je werkt
moet je (in de buurt) kunnen wonen. Onze ambitie is een
aansluiting verkrijgen op het spoorwegennet. We weten dat
deze ambitie een zaak van de lange adem is, maar we zullen
ons ervoor blijven inzetten. Maar bereikbaarheid is niet alleen
een fysieke zaak, het gaat ook om digitale bereikbaarheid.
Als het gaat om digitale bereikbaarheid, zetten we – met
de kennis van nu - in op glasvezelverbindingen voor alle
(toekomstige) woon- en bedrijfspanden. Als daar op korte
termijn betere opties voor zijn, gaan we samen met onze
inwoners na wat de meest duurzame en veilige wijze is om
aangesloten te zijn en te blijven op de digitale maatschappij.
Ook voor de fysieke bereikbaarheid in de toekomst wordt
gebruik gemaakt van deze digitale methodieken: M.A.A.S.
(mobility as a service), dit is de oplossing voor de toekomst als
we minder auto’s willen, minder fossiel brandstof gebruik en
toch op tijd daar zijn waar we willen zijn. Op het moment dat
je vervoer nodig hebt, kun je direct zien welk vervoersmiddel
het beste aansluit op je wensen en wanneer en waar dit bij je
kan zijn.
De nieuwe gemeente is centraal gepositioneerd tussen
Eindhoven, Nijmegen, Oss en Den Bosch. Aansluiting met
De Maashorst, het natuurgebied, is nu niet overal veilig en
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makkelijk. Het oversteken van de grote verkeersaders, de A50
en de N277, is een fysieke barrière die nog geslecht moet
worden. Dit oversteken richt zich op langzaam verkeer en/
of nieuwe mobiliteitsoplossingen om toename van verkeer
aangedreven door fossiele brandstoffen in natuurgebieden
te ontmoedigen. Tegelijkertijd verbeteren we de verbinding
tussen dorpen en buitengebied.
We zetten in op kleinschalige mobiliteitsoplossingen, als
aanvulling op het bestaande openbaar vervoer of misschien
zelfs in de plaats van het huidige aanbod dat Regiotaxi biedt
naast het ‘Wmo-vervoer’. We zoeken samen met inwoners
naar oplossingen voor knelpunten op het gebied van
mobiliteit. We benutten hun creativiteit en de bestaande
sociale structuren. Het busstation in Uden is een belangrijke
schakel naar het provinciale openbaar vervoer. Samen met
de inwoners bepalen we de ‘puntbestemmingen’, belangrijke
voorzieningen (zoals ziekenhuis, station Oss, etc.), die vanuit
elke kern bereikt moeten kunnen worden.
“Een uitdaging voor de nieuwe gemeente is om een
betere verbinding tussen Uden en Den Bosch met het
openbaarvervoer te organiseren.”
3.7.

Gezond vestigingsklimaat

“Er zijn nog te weinig kleine ondernemers met
speciale (streek)producten.”
‘Een vitale gemeente met (stadse) voorzieningen zijn’
kan alleen als er ook sprake is van bedrijvigheid en
ondernemerschap. We willen dat mensen hier ook fijn kunnen
werken. Ondernemers, inwoners en toeristen profiteren
van de economische bedrijvigheid, versterking van de
dorpen, recreatie en toerisme en natuurontwikkeling. De
gemeente Maashorst is onderdeel van De Agrifood-regio: het
economische vliegwiel van de regio. Dat maakt deze regio
aantrekkelijk voor jongeren, maar ook voor nieuwkomers
die zich hier kunnen vestigen. Maashorst heeft veel kleinere
bedrijven in de dorpen, dat draagt bij aan de instandhouding
van voorzieningen.

“De gemeente moet proactief meedenken met
ondernemers. Niet denken aan wat niet kan
maar meedenken aan wat er wel kan, faciliteren
en maatwerk leveren.”
We profileren ons als een bedrijvige gemeente: er is hier
werk, in alle soorten en maten. We zetten in op bedrijven die
binding hebben met de regio en arbeidsintensieve bedrijven
(bedrijven zonder veel lawaai en andere milieubelasting).
We koesteren onze MKB’ers. We moedigen bedrijven die
zich richten op dienstverlening aan, gericht op comfort,
gezelligheid en saamhorigheid. Dat vertaalt zich naar
toerisme en (verblijfs)-recreatie, horeca en een gevarieerd
winkelaanbod. We willen naam maken met innovatieve start
ups, creatievelingen die hier een goed ondernemersklimaat
vinden waar ze kunnen groeien. Samenwerking met lokaal
gevestigde kunstenaars is vanzelfsprekend, zowel voor de
ondernemers als voor de gemeente.
Edwin van de Linden van “Souperfood” maakt producten met
grondstoffen uit de “Maashorst”. Zoals groenten uit Reek, en
yoghurt uit Uden, Hij verkoopt dit o.a. op de markt.
Door versterking van ecologie, recreatie en toerisme biedt
het natuurgebied De Maashorst voor creatieve ondernemers
nieuwe kansen en een groen en duurzaam alternatief, ook
gelet op de transitie in de agrarische sector.
3.8.

Werk voor iedereen

Er is een mismatch op de arbeidsmarkt. Er zijn vacatures die
niet in te vullen zijn, ook niet met tijdelijke arbeidsmigratie en
er staan mensen werkeloos aan de kant. Er is veel onbetaald
werk waar de maatschappij niet zonder kan. Tegelijkertijd
kost het steeds meer moeite om deze vrijwilligersfuncties
in te vullen. Door anders te denken en te doen kan een
deel van dit probleem worden opgelost. Inwoners die nu
aan de kant staan, vaak tegen hun zin, kunnen misschien
de vrijwilligersfuncties invullen. Een deel kan daardoor
doorgroeien naar betaald werk. Samen met onze inwoners
gaan we na welke creatieve oplossingen te bedenken zijn.
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3.9.

Oog voor toekomstige generaties

We vinden duurzaamheid van belang met het oog op
toekomstige generaties. Bij het zoeken naar oplossingen,
benutten we kansen om de ecologische footprint te
verkleinen. Gemeente Maashorst zal zich ontwikkelen tot
een duurzame en CO2 neutrale gemeente, die leefbaar
en klimaatbestendig is. We willen duurzame initiatieven
met een gezond verdienmodel oppakken en waar mogelijk
ondersteunen. We ontkomen niet aan maatregelen die het
beeld van onze gemeente op sommige plaatsen zichtbaar
zullen veranderen. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van de
energietransitie. Tegelijkertijd biedt deze ontwikkeling kansen
om samen met inwoners, ondernemers en organisaties
invulling te geven aan de grote uitdagingen waarbij
draagvlak en (financiële) opbrengsten voor de samenleving
de uitgangspunten zijn. Om te kunnen focussen richten wij
ons bij het opstellen van onze eigen duurzaamheidsagenda
op specifieke thema’s die wij met burgers en ondernemers
bepalen. Dit doen wij zonder daarbij overige ontwikkelingen
uit het oog te verliezen. We zetten voor dit onderwerp ook
in op de kracht van de regionale samenwerking; niet alle
vraagstukken kunnen we als gemeente alleen oppakken en/of
zelfstandig beïnvloeden.

“Mijn idee is om op het dak van de kerk en woningen zonnepanelen te plaatsen en kleine windmolentjes om groene stroom op te wekken.”
Omdat we een ‘groene’ gemeente willen zijn, moeten
we investeren in duurzaamheid, energietransitie en
klimaatadaptatie. Waar we zelf al goede voorbeelden hebben
(gerealiseerd), zullen we die actief uitdragen. De principes
van de circulaire economie vormen een uitgangspunt voor
deze duurzaamheidsagenda. De circulaire economie is een
economisch systeem waarin hergebruik centraal staat.
Samen met inwoners, die hier al volop mee bezig zijn, kunnen
we hier verder mee aan de slag gaan. Bijvoorbeeld op het
gebied van energie besparen en opwekken, klimaatadaptatie,
voedselverspilling, leefomgeving, recycling en sociale
duurzaamheid.

Een mooi voorbeeld van de inbreng vanuit onze samenleving is de
visie van de gezamenlijke natuurgroepen, weergegeven in een notitie.
Hierin beschrijven zij onder meer de ‘Groene Top 10’

Groene Top 10

namens de gezamenlijke natuurgroepen uit Landerd en Uden

1

Realisatie van NNB Maashorst e.o. in 2025;

2

Realisatie EVZ en Ruit om Uden mét aanvulling van Ruit om
Zeeland;

3

Realisatie Landschapsbeleidsplannen (lokaal landschappelijk
Groen Raamwerk);

4

Realisatie Ecobeheerplannen gemeentebreed (incl. juiste
beheer, kennisdelen, stadslandbouw);

5

Continuering van ErvenPlus, Steenbreek,
Landschapsregeling en Stika;

6

Een nieuwe 100 meter brede groene Peel-as langs Rondweg,
Corridor, Bergmaas en Dorpenweg;

7

Actieve rol bij Geopark Wijst Unesco (aan beide zijden van de
Peelhorst);

8

Oprichten van een groot vleermuiswinterverblijf i.k.v.
samenvoeging.

9

Oprichten van 10 Carpoolplaatsen bij grootste
verkeersknooppunten.

10

Verdroging tegengaan mede door aanleg groot
waterbuffergebied

Groen is bestaand beleid wat geactualiseerd moet worden
en oranje is een nieuwe uitdaging.
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4. Wonen, werken en recreëren
in het buitengebied
4.1.

Innoveren in de agrarische sector

Het buitengebied verandert. Er zijn veel meer vormen
van ondernemerschap dan vroeger: boerenbedrijven
veranderen van karakter. Er komen nieuwe mensen wonen.
Er wordt steeds meer gerecreëerd maar er dreigt ook
leegstand van gebouwen. Ook is er angst voor nadelige
gezondheidseffecten van de veehouderij. We moeten met
elkaar op zoek naar een nieuwe balans tussen wonen,
werken en recreëren in het buitengebied.
De agrarische sector heeft van oudsher een grote rol
gespeeld bij het ontstaan van onze dorpen en de inrichting
van ons buitengebied. We komen uit een agrarische
gemeenschap, dit is medebepalend voor onze identiteit.
Ook nu nog is er in het buitengebied een grote rol weggelegd
voor de agrarische sector en dat zal én mag in de toekomst
ook zo blijven. Natuurlijk is het in het licht van duurzaamheid,
een gezonde leefomgeving en economisch gezonde
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bedrijven, gewenst om te kijken naar en mogelijkheden
te scheppen voor nieuwe, innovatieve vormen van een
duurzame landbouw. Een mooi voorbeeld waarbij we leren
van innovatieve praktijkoplossingen is de proeflocatie voor
duurzame landbouw: Agro-as De Peel. Maar ook voor de meer
traditionele bedrijven moet er ruimte zijn om zich op een
verantwoorde wijze verder te ontwikkelen.

“Willen we ook een volgende generatie boeren
een kans geven, dan blijft ruimte voor ontwikkeling nodig, want stilstand geeft geen perspectief
voor de toekomst.”
4.2.

Investeren in toerisme en recreatie

Ook de toeristisch-recreatieve sector is een belangrijke
hoeksteen van de lokale economie. De Maashorst, het
grootste aaneengesloten natuurgebied van Brabant, is
een trekpleister van formaat. Dit biedt potentie voor
recreatiebedrijven en agrarische bedrijven die zich willen
verbreden. De gemeente Maashorst zet in op een groei
van het aantal toeristische overnachtingen, een toename
van het aantal dagrecreatieactiviteiten door toeristen
en inwoners en een verhoging van de bestedingen door
recreanten en toeristen; een stevige ambitie! De gemeente
draagt hieraan bij door ontwikkelruimte aan de gewenste
initiatieven te bieden. Maar ook zorgen we ervoor dat de
basis van recreatieve routestructuren, zoals fiets- wandel- en
rolstoelpaden, met bijbehorende voorzieningen op orde is.
Ook pakken we onze rol in het promoten van parels zoals
natuurgebied De Maashorst. Tegelijkertijd houden we oog
voor de balans tussen toerisme en de leefbaarheid binnen de
gemeente.
“Voor ons als recreatiebedrijf zijn projecten met steun
van de gemeente zoals het Docus de Das Avonturenpad
van belang om aantrekkelijk te zijn en te blijven voor onze
gasten. Wij merken dat Docus een leuke aanvulling is voor
wat wij aanbieden en waarvan wij denken waar de gemeente
Maashorst in de toekomst ook voor zou moeten staan: Een
gunstig ondernemingsklimaat waar recreëren en genieten van
de natuur voorop staan.”

4.3.

Versterken groene identiteit

Gemeente Maashorst heeft een grote oppervlakte natuur
binnen haar grenzen. We zijn hier zuinig op en zetten ons,
samen met onze partners en vele vrijwilligers, in om de
biodiversiteit in deze gebieden te vergroten. Een belangrijke
stap hierin is de afronding van het Natuur Netwerk Brabant in
De Maashorst.
In gemeente Maashorst vind je een rijk scala van diverse,
fraaie landschappen. We zetten in op behoud en versterking
van de kenmerkende karakteristieken van de verschillende
gebieden. Dit versterkt de oriëntatie en vergroot de identiteit.
We maken de bijzondere gebieden meer beleefbaar. Een
voorbeeld daarvan is de ambitie tot de status van Unesco
Geopark voor de Peelrandbreuk waar we met diverse partners
in een grotere regio aan werken.

“Door samenvoeging van de beide gemeenten
kan natuurbeleid en natuurbeheer een betere
kans krijgen in de besluitvorming. Zoals boeren
geen 25 jaar kunnen wachten op een ruilverkaveling kan de realisatie van de EHS (tegenwoordig
NNB) geen 25 jaar wachten om te overleven. Dit
is ons grootste speerpunt. Het is van eminent
belang dat de nieuwe gemeente hier achter blijft
staan en daar waar het kan blijft ondersteunen.”
4.4.

Oog voor ruimtelijke kwaliteit

Behoud van de kwaliteit van natuur en landschap is in het
algemeen belang van al onze inwoners, het draagt bij aan
onze identiteit en aan de ambitie dat gemeente Maashorst
een fijne plek is om te zijn. Voor de toeristisch-recreatieve
sector is de kwaliteit van natuur en landschap zelfs
medebepalend voor zijn bestaansrecht. Ruimtelijke kwaliteit
in het buitengebied is voor gemeente Maashorst daarom
een belangrijk uitgangspunt bij ontwikkelingen. Een gezonde
toekomst voor het buitengebied vraagt om ruimte voor
ontwikkeling. Maar die ontwikkeling is in gemeente Maashorst
wel verbonden aan kwaliteitsverbetering.
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Om de kwaliteit van het buitengebied te kunnen waarborgen
is het noodzakelijk om ruimte te maken voor nieuwe functies,
zeker waar het gaat om stoppende agrarische bedrijven. Dit
kan bijvoorbeeld gaan om nieuwe woonvormen of passende
nieuwe bedrijvigheid. Tegelijkertijd moeten we waken voor
het verder dichtslibben van het buitengebied, verdere
verstening is ongewenst.
4.5.

Bewaken samenhang met omgevingsvisie

De agrarische en toeristisch-recreatieve sector hebben elk hun
eigen belangen in het buitengebied. Ontwikkeling van de een
kan in het nadeel zijn van de ander. Daarnaast zijn er ook nog
de inwoners van het buitengebied met hun eigen belangen.
Inwoners en ondernemers hebben elkaar nodig, maar hebben
soms ook tegenstrijdige belangen. De oplossing van deze
grote vraagstukken begint bij het voeren van het juiste
gesprek. Het kennen van elkaars belangen is noodzakelijk
bij het zoeken naar de juiste balans. Het resultaat van deze
gesprekken moet leiden tot een Omgevingsvisie waarin het
evenwicht wordt gewaarborgd tussen wonen, werken en
recreëren in het buitengebied. In de Omgevingsvisie voor de
nieuwe gemeente worden de hier genoemde uitgangspunten
verder uitgewerkt.
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5. Samen denken, samen doen
5.1.

Als het je raakt praat je mee (participatievisie)

“Ik vind het belangrijk dat er een kindergemeenteraad komt, omdat ik het idee heb dat kinderen vaak
op heel andere dingen letten. Die komen dan niet
echt aanbod omdat niemand erover kan praten.”
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Maashorst agenda
Wij vinden het belangrijk dat gemeente en gemeenschap
samen bouwen aan een goed leefklimaat in gemeente
Maashorst. De in de raad gekozen volksvertegenwoordigers
maken daarom samen met de inwoners en maatschappelijk
middenveld een agenda met maatschappelijke thema’s voor
gemeente Maashorst. Iedereen - inwoners, ondernemers,
maatschappelijke organisaties en de gemeente - moeten de
(maatschappelijke) verantwoordelijkheid nemen om deze
agenda te realiseren en zodanig te faciliteren dat deze ook
‘afgewerkt’ wordt.
Inwoners maken de gemeenschap
De dorpen in gemeente Maashorst kennen een prachtige
traditie van betrokken inwoners. De gemeente erkent en
waardeert in houding en gedrag deze enorme inzet vanuit de
samenleving en steunt de inwonersinitiatieven waar gewenst.
Mogelijk door het wegnemen van belemmerende regels,
een helpende hand of een financiële bijdrage. Onze houding
is daarbij ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’. De financiële
ondersteuning geven wij bij voorkeur via een fonds van, voor
en door inwoners.
We maken in ons beleid ruimte voor opkomende
inwonersinitiatieven. We willen inwoners de ruimte en
verantwoordelijkheid geven om samen dingen te regelen,
bijvoorbeeld het onderhouden van groen in de buurt of
de keuze voor een speelplaats, maar ook mee te denken
en doen in grotere en betekenisvolle projecten, zoals de
woonvisie en woonprojecten, maar ook over infrastructuur,
zorg en energievoorzieningen. Raadsleden kunnen een oogje
in het zeil houden bij het hoeden van de democratische
kwaliteit van de samenwerking tussen de inwoners. Kon
iedereen bijvoorbeeld in vrijheid zijn mening geven, is er goed
geluisterd naar elkaar en hebben ook minder mondige of
bescheiden inwoners mee kunnen doen?
“Wij dagen de gemeente uit ons in eerste instantie om vrij
te laten. Om ons te laten doen wat we zelf kunnen want dat
kunnen we goed, doen we goed en doen we zorgvuldig. Waar
we samen moeten op trekken doen we dat graag en praten
we met elkaar over ieders rol.”

Inwoners doen mee
De gemeente waardeert de ervaring, kennis, kunde en ideeën
van inwoners en wil deze meer gebruiken bij het maken van
plannen en beleid. We zoeken slimmere en effectievere
manieren om zoveel mogelijk groepen inwoners te vinden,
binden en verbinden. Bijvoorbeeld door veel meer in te zetten
op digitale burgerparticipatie. We zullen ons in ieder geval
tot het uiterste inspannen om de inwoners die direct ‘geraakt
worden’ te informeren en betrekken. Meedoen en praten
betekent ook dat communicatie begrijpelijk, regelmatig
en transparant dient te zijn. Inwoners, ondernemers en
organisaties die ‘direct geraakt’ worden, worden dan ook
tijdig geïnformeerd en betrokken. We betrekken zoveel
mogelijk sleutelfiguren uit de gemeenschap.
Als de gemeente plannen en beleid gaat maken moet bij
de start duidelijk zijn wie welke rol en invloed heeft,
wat er gebeurt met de inbreng van inwoners en hoe
de terugkoppeling door de gemeente plaatsvindt.
“Goed luisteren naar inwoners en vrijwilligers.”
Leren en samenwerken met elkaar
Het samenspel tussen inwoners, organisaties en gemeente
blijft in beweging. Inwoners hebben bijvoorbeeld het recht
om ons uit te dagen. We leggen de rode loper uit voor
inwoners die gemeentelijke taken beter en/of goedkoper
kunnen uitvoeren. Ook staan we open voor ideeën en
suggesties die bijdragen aan het realiseren van onze doelen.
We vinden het belangrijk om met elkaar de successen te
vieren, te evalueren hoe het gaat en te leren van de fouten
die we ongetwijfeld gaan maken. Ook hier geldt: oefening
baart kunst.
“Als er in Reek iets gebeurt zit 50% in de organisatie en
de overige 50% doet mee.”
Goede Buur
De gemeente staat in houding en gedrag echt open voor
ideeën en zorgen. Dat wil niet zeggen dat alles kan, maar
inwoners mogen van ons verwachten dat we meedenken
over oplossingen.
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5.2.

Goed geholpen (dienstverleningsvisie)

Met dienstverlening bedoelen we: hoe gaan wij om met
de vraag van een (toekomstige) inwoner, ondernemer
of organisatie uit de nieuwe gemeente? Dienstverlening
zit door de hele gemeente. Het contact verloopt via een
zogenoemd “kanaal” zoals de balie, de telefoon, de post of
via de website. We zien in de toekomst steeds meer taken
overgeheveld worden van het rijk naar de gemeenten. De
rol van de gemeente wordt hierdoor groter, ook als het
gaat om het contact met onze inwoners. Er zullen meer
contacten tussen gemeente, inwoners en bedrijven komen.
De traditionele contacten, bijvoorbeeld voor het aanvragen
van reisdocumenten, veranderen naar meer complexe
vraagstukken zoals vraagstukken op het terrein van zorg
of (ver)bouwinitiatieven. Dit vraagt ook iets van onze
medewerkers dat zij van buiten naar binnen werken.
We denken mee met onze inwoners
Bij het uitvoeren van de dienstverlening staat de gemeente
‘naast’ de inwoner. Dat betekent voor onze dienstverlening
dat onze inwoners mogen verwachten dat we meedenken en
ons verplaatsen in de klant. We vragen door tot helder is wat
de vraag is. We doen dingen omdat het de inwoner helpt, niet
omdat het moet vanuit regelgeving.

We zijn duidelijk en betrouwbaar
“Ben vanaf het begin helder in wat wel of niet kan. Mensen hebben vaak verwachtingen die niet realistisch zijn.
Dit kan je voorkomen.”
Inwoners mogen verwachten dat onze dienstverlening in één
keer goed is; namelijk juist en volledig, tijdig en integraal. De
gemeente is helder over waar je met welke vraag terecht kunt
en wat inwoners kunnen verwachten. Inwoners hebben één
aanspreekpunt per vraag. Ze hebben zicht op de status van
hun aanvraag, verzoek of vraag. Kosten en doorlooptijden
van de producten en diensten zijn bij de inwoners bekend.
Gemeente Maashorst spreekt met één mond: elk kanaal geeft
eenzelfde antwoord op eenzelfde vraag.
“Een digitale zuil is oké; persoonlijk contact werkt beter.
Je wil een bevestiging, zaaknummer en behandelend
contactpersoon. Per aanvraag is 1 contactpersoon
gewenst.”

“Medewerker moet professioneel en deskundig zijn.
De goede taal spreken, empathisch zijn en het gevoel
geven dat je samen werkt aan het probleem. Een
medewerker moet ook breder kunnen kijken en buiten
de regels kunnen denken. Meedenken in oplossingen.”
We zijn bereikbaar, toegankelijk en laagdrempelig
We zijn voor iedereen op diverse manieren makkelijk
bereikbaar: digitaal, telefonisch, per post en in persoonlijk
contact. Inwoners kunnen digitaal hun zaken met de
gemeente regelen en afhandelen, op elk moment en op elke
plaats. We zijn als organisatie en medewerkers professioneel,
deskundig en benaderbaar. We bieden ondersteuning aan
inwoners die ondersteuning nodig hebben. Dit organiseren
we rondom de inwoner.
“Voor kwetsbare mensen is het belangrijk dat er een lage
drempel is. Het te bewandelen pad moet helder zijn.”
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6. Trends en ontwikkelingen
In de voorgaande hoofdstukken hebben we de speerpunten
voor gemeente Maashorst beschreven. Maar hoe verhouden
deze speerpunten zich tot de algemene trends en
ontwikkelingen? Welke trends en ontwikkelingen spelen nu
en in de komende jaren? In dit hoofdstuk beschrijven we kort
deze trends en ontwikkelingen
“De slimme overheid gebruikt het Internet of Things om
haar besluitvorming en dienstverlening te verbeteren.
Met de kracht van kunstmatige intelligentie en sensoren
proberen overheden grip te krijgen op de enorme stortvloed aan gegevens die onze hyperconnectiviteit mogelijk maakt. Slimme systemen zorgen straks voor minder
verkeersopstoppingen en verbeteren ons gebruik van
hernieuwbare energie, waardoor we betere beheerders
worden van onze steeds schaarser wordende bronnen.”
Richard van Hooijdonk, ‘De toekomst van de slimme stad
en overheid’
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Samenstelling bevolking
De samenstelling van de Nederlandse bevolking verandert in
leeftijdsopbouw, naar herkomst en ook naar woonplaats. Dit
heeft allerlei gevolgen. Zo brengt de vergrijzing onder meer
met zich mee dat de arbeidspopulatie daalt en de druk op de
gezondheidszorg toeneemt. Dat vraagt om herdefiniëring van
‘arbeid’: wat is waardevol werk, hoe belonen we dat en hoe
zorgen we dat daar de mensen voor beschikbaar zijn en waar
laten we deze mensen wonen? Ontgroening heeft op de korte
termijn gevolgen voor het onderwijs en maatschappelijke
voorzieningen en op de iets langere termijn ook gevolgen
voor de arbeidspopulatie. Een belangrijke oorzaak van die
bevolkingsdaling is het wegtrekken van gezinnen en jongeren
naar steden en regio’s met grote economische activiteit.
(Gemeenten op weg naar 2020, VNG). Oftewel: economische
ontwikkeling en huisvesting gaan hand in hand.
Tweedeling en maatwerk
Een volgende grote ontwikkeling is dreiging van tweedeling
op meerdere fronten: wel of niet aangesloten zijn op de
digitale wereld, ‘gezond en rijk’ versus ‘arm en ziek/gebrekkig’.
Om die tweedeling, die op meerdere fronten kan ontstaan,
tegen te gaan, is maatwerk nodig in het klantproces. De
oplossing hoeft daarentegen niet altijd maatwerk te zijn.
Door data sturing, meten en weten, kan de gemeente
tijdig inspelen op de behoefte van kwetsbare burgers.
Door flexibele bouw kan maatschappelijk vastgoed relatief
makkelijk worden aangepast aan veranderende vraag. Door
collectivering van ondersteuning kan na een maatwerkproces
toch een aanbod worden gedaan dat niet als individueel
maatwerk aan huis vormgegeven hoeft te worden.
Verdere toename digitalisering
De al in gang gezette digitalisering zet zich steeds verder
door. Het wordt voor inwoners nog makkelijker om hun zaken
digitaal te regelen. Dit betekent echter niet dat er binnen
nu en vijf jaar geen persoonlijk contact met de gemeente
meer is. Op de langere termijn zal het fysieke contact tussen
gemeente en haar inwoners wel tot een minimum worden
beperkt. Gemeenten moeten – samen met andere partners
- investeren in digitale oplossingen voor allerhande vragen.
Overheidsinformatie moet betrouwbaar en van voldoende
kwaliteit zijn. Gemeenten moeten rekening houden met

nationale, Europese en internationale regels voor beveiliging
en privacy. Dat betekent dat je als gemeente moet innoveren,
visie moet ontwikkelen en moet borgen dat je over de juiste
competenties beschikt.
“Toegang tot real-time data maakt een eind aan giswerk,
waardoor ambtenaren en technocraten weten aan welke
kwesties daadwerkelijk aandacht besteed moet worden
en waarom.” Richard van Hooijdonk, ‘De toekomst van de
slimme stad en overheid’
Adaptieve economie en netwerksamenleving
Economische groei is niet meer vanzelfsprekend, de
economie zal een groter adaptievermogen moeten tonen,
aldus de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
(WRR). Oftewel, een ‘lerende economie’ waarin het
onderwijs een essentiële rol speelt. De arbeidsmarkt wordt
in toenemende mate een regionale zaak, waarbij de rol van
steden en stedelijke agglomeraties bepalend is voor welvaart
en groei. In de regio’s zoeken bedrijfsleven, overheden en
kennisinstellingen elkaar op. Zij stimuleren in dat netwerk
de innovatie en economische ontwikkeling.
“Om relevant te blijven, hebben de bedrijven van morgen
nieuwe businessmodellen nodig die gebaseerd zijn op
voorspellende analyses. Doormiddel van ‘fast data’ kunnen zij geïnformeerde, real-time beslissingen nemen.”
Richard van Hooijdonk, ‘Het bedrijf van de toekomst’
Netwerksamenleving
De verhoudingen tussen overheden, inwoners, bedrijven
en maatschappelijke instellingen veranderen. Dat geldt
zeker voor de gemeente als eerste overheid. De gemeente
staat niet boven de partijen, maar maakt onderdeel uit van
de maatschappij. De gemeente moet sneller inspelen op
economische, sociale en maatschappelijke ontwikkelingen.
De overheid treedt terug en de vrijkomende ruimte wordt
ingenomen door bedrijven en gemeenschap.
Duurzaamheid
Duurzaamheid heeft alles te maken met de inrichting van de
omgeving. Door het beter inrichten van de omgeving wordt
de vraag om ondersteuning voorkomen. Dat is niet alleen
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de plaats en vorm van voorzieningen, ook de daadwerkelijke
inrichting met groen, grijs en blauw: natuur, bestrating en
water. Juist door de laatste decentralisatie, de omgevingswet,
heeft de gemeente alle mogelijkheden om goed in te spelen
op de vraag van inwoners. Het realiseren van een ‘gezonde’
wijk, woonomgeving, is de basis van zelfredzaamheid en
participatie.
“Met slimmere infrastructuur, waaronder slimme netwerken, sensoren en slimme meters, kunnen we een intelligent systeem bouwen dat voor een intermitterende
stroomvoorziening zorgt die stabiele elektriciteit levert.” Richard van Hooijdonk, ‘De toekomst van energie’
De gemeente Maashorst
We constateren dat de gesignaleerde trends en
ontwikkelingen aansluiten bij de speerpunten van de
gemeente Maashorst: saamhorigheid, diversiteit, maatwerk
in dienstverlening, economie en huisvesting. De keuze om
ons juist te willen richten op het vormen van een robuuste
organisatie die de dorpen goed kan bedienen en zo de
eigenheid van de dorpen in stand te houden, sluit goed aan
op de culturele diversiteit die al groot is en onder invloed
van migratiebewegingen (statushouders, arbeidsmigranten,
rustzoekers, verblijfsrecreatie voor langere tijd) alleen nog
maar toeneemt. We zijn ons bewust van het feit dat we deze
ontwikkeling continue aandacht moeten geven om te borgen
dat de nieuwe gemeente haar stadse allures kan waarmaken
en tegelijkertijd de dorpse mentaliteit van saamhorigheid niet
kwijtraakt.
“De regionale identiteit van een bepaald gebied ligt niet
besloten in een landschap. Het zit hem in de betekenissen die mensen eraan geven, dat kan ontstaan in de loop
der tijd, geografisch of per groepscultuur.” Gerard Rooijakkers
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7. Toekomstvisie is de start
7.1. Wat heeft het proces ons opgeleverd?
In Landerd en Uden bestaat een traditie van actieve inwoners.
Actief in de zin van verenigingen, maar ook in de zin van
verschillende inwonersgroepen. Om die reden hebben we
ervoor gekozen om de toekomstvisie op te stellen samen met
de inwoners. Ook in de nieuwe gemeente willen we samen
met onze inwoners, ondernemers en organisaties werken aan
het realiseren van onze ambities. We hebben gemerkt dat alle
belangrijke thema’s in de afgelopen maanden naar voren zijn
gekomen. De gesprekken hebben binnen de verschillende
thema’s belangrijke informatie opgeleverd. Zo hebben we de
ambities in het vorige hoofdstuk kunnen formuleren. Uit de
gesprekken is ook gebleken wat onze dorpen en onze nieuwe
gemeente onderscheidend maakt.
We zien de laatste jaren dat maatschappelijke opgaven
steeds complexer worden. Dat vraagt om nieuwe vormen
van samenwerken. Daarnaast zien we een sterke behoefte
aan verbinding, erbij willen horen en mee willen doen. Dus
we zien de laatste jaren weer steeds meer aandacht voor
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de gemeenschap. Ook als instrument voor samenwerking.
Participatie en co-creatie zijn dan veel gebezigde termen. Er is
een bepaalde uitdaging of een opgave en die is leidend voor
wat de gemeenschap zich ten doel heeft gesteld. Om dat
doel te realiseren wordt kennis gegenereerd en in hoge mate
gedeeld op een consistente en transparante manier, met alle
leden van de gemeenschap. Hierdoor ontstaat vertrouwen
tussen de leden en ontstaat steeds meer verbinding. Vanuit
dat vertrouwen en die verbinding liggen kansen voor
participatie en betrokkenheid. We moeten ons niet vergissen
in de kracht van participatie, maar ook niet in hoe moeilijk
het is om dat te mobiliseren. Patrick Vermeulen, hoogleraar
Radboud Universiteit, actieve deelnemer Festival Gemeente
Maashorst 24 juni 2019
7.2.

Hoe nu verder?

Consultatieronde
Begin september 2019 hebben de gemeenten Landerd
en Uden hun inwoners en organisaties in de gelegenheid
gesteld om aan te geven in hoeverre zij zich kunnen vinden
in de toekomstvisie en de naam Maashorst. Hiertoe is een
vragenlijst ontwikkeld die iedereen online kon invullen
én onderzoekers zijn alle kernen ingegaan om mensen op
straat aan te spreken en deze vragen voor te leggen. Er
hebben in één week tijd 665 mensen meegedaan met deze
consultatie. 93% daarvan gaf aan op de hoogte te zijn van
de herindeling. De respondenten gaven ook aan zich in
grote mate te herkennen in de toekomstvisie. Ten aanzien
van de naam geeft ongeveer de helft aan de naam te
ondersteunen, één derde ondersteunt de naam niet en de
rest is neutraal of heeft geen mening. De rapportage naar
aanleiding van de consultatie is als bijlage toegevoegd aan het
Herindelingsontwerp.
Vaststelling toekomstvisie
De beide gemeenteraden besluiten 24 oktober 2019 over
het visiedocument in het kader van het herindelingsproces.
Zij zullen op dat moment ook besluiten over het
herindelingsontwerp – de basis voor de uiteindelijke
herindeling.

Wat gebeurt na besluitvorming?
Deze visie geeft na de besluitvorming richting aan de verdere
inkleuring van onze nieuwe gemeente en het ontwerp van de
nieuwe organisatie. We willen wel benadrukken dat een visie
een levend en dynamisch verhaal is. De wereld verandert snel,
we zullen nieuwe inzichten krijgen. We beschouwen onze visie
ook als een uitnodiging om mee te (blijven) doen, om een
bijdrage te leveren aan de nieuwe gemeente, met behulp van
deze zonnewijzer die we samen hebben gemaakt.
Op welke wijze krijgt deze visie verder handen en voeten?
Op weg naar één gemeente volgt een intensief traject waarin
we samen met onze samenleving deze toekomstvisie vertalen
naar concrete voorstellen. Daarbij valt te denken aan de
volgende onderwerpen:
- De wijze waarop we vorm en inhoud geven aan burger- en
overheidsparticipatie wordt – samen met onze inwoners –
uitgewerkt.
- Er wordt een plan opgesteld waarin concreet is uitgewerkt
op welke wijze de nieuwe gemeente invulling geeft aan de
dienstverlening: wat, waar en hoe.
- Beleid, regelgeving en werkprocessen worden op elkaar
afgestemd.
- De wijze waarop de nieuwe organisatie bestuurd en
gemanaged wordt, wordt nader uitgewerkt.
Om te zorgen dat we blijven werken in de geest van deze visie
en om de thema’s en ambities nader uit te werken gaan we
graag weer met u in overleg. Wanneer dit het geval is, hangt
mede af van de besluitvorming in de beide raden én van het
onderwerp. Na vaststelling van dit document gaan wij in
ieder geval in gesprek met ondernemers van beide gemeente
over de economische visie. Daarnaast zullen we met
bewonersgroepen vormgeven aan de participatievisie voor
de nieuwe gemeente. Ook zullen we een aantal uitdagingen
voor de nieuwe gemeente in de volgende fase samen met
inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties
oppakken en uitwerken.
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7.3.

Tot slot

We willen graag iedereen die heeft bijgedragen aan de
totstandkoming van dit document hartelijk bedanken.
Dit geldt voor iedereen die heeft meegedaan met de
uitdagingen in de maanden april, mei en juni, zij die aanwezig
waren op het Festival gemeente Maashorst en natuurlijk
onze inwonersgroepen.
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1. Inleiding

Doel en aanleiding consultatie
De gemeenten Landerd en Uden vormen vanaf 1 januari 2022 een nieuwe
gemeente, met als werknaam 'Maashorst'. Een gemeente met zo’n 57.000
inwoners die bestaat uit de kernen Odiliapeel, Reek, Schaijk, Uden, Volkel en
Zeeland. Onder de titel “Op weg naar gemeente Maashorst” is de afgelopen
periode met veel inwoners en organisaties uit de zes dorpen gesproken over

de nieuwe toekomst. Alle inbreng is verwerkt in een toekomstvisie. In de
toekomstvisie staat wat de gemeente bijzonder maakt en wat de inwoners
belangrijk vinden.
De toekomstvisie is onderdeel van het herindelingsontwerp en daarmee

belangrijke informatie voor de beide gemeenteraden, die op 24 oktober 2019
een besluit nemen over de herindeling. Voordat de raden dat doen, wilden de
gemeenten bij de inwoners van Landerd en Uden nagaan of de genoemde
thema’s en ambities herkenbaar zijn.

Twynstra Gudde is door de gemeenten Landerd en Uden gevraagd om deze
consultatieronde uit te voeren. In samenspraak met de gemeenten is gekozen
voor een consultatie die online kan worden ingevuld en die in alle kernen van
gemeente Landerd en gemeente Uden op straat wordt afgenomen.
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Werkwijze
Deze consultatie beoogt een check te zijn op het eerder in 2019
doorlopen participatietraject. Herkent men hetgeen dat op basis van
vele gesprekken met inwoners terecht is gekomen in de
Toekomstvisie? Tijdens het participatieproces is op vele momenten
met vele bewoners gesproken. Zo is met bestuurders en
bewonersgroepen een bustoer door de kernen gemaakt, zijn op
straat en online mensen uitgenodigd om aan de hand van
uitdagingen te laten zien wat voor hen belangrijk is in de nieuwe
gemeente en is er op 24 juni 2019 een
Maashorstfestival georganiseerd in Markant te Uden. Zie voor een
impressie hiervan www.opwegnaargemeentemaashorst.nl

De consultatie heeft plaatsgevonden tussen maandag 2 en zondag 8
september. Online konden de vragen worden ingevuld van maandag
2 september tot en met zondag 8 september. Van maandag 2 tot
vrijdag 6 september is iedere kern tenminste één dagdeel bezocht
door drie onderzoekers die mensen op straat benaderd hebben om
de vragen te beantwoorden. Zie voor een overzicht van de bezochte
locaties bijlage 2.
Vervolgens zijn de ingevulde vragenlijsten door Twynstra Gudde
geanalyseerd. Hierbij is gekeken of de toekomstvisie daadwerkelijk
overeenkomt met wat de bewoners belangrijk vinden en welke
kansen en aandachtspunten bewoners verder zien. De resultaten van
deze analyse zijn vertaald in voorliggend rapport.

Op basis van alle opgehaalde informatie is door een ambtelijke
werkgroep de toekomstvisie opgesteld. Tijdens de consultatie is
onderzocht of de inwoners van Landerd en Uden zich herkennen in
de vier belangrijkste thema's uit die toekomstvisie en of zij de naam
Maashorst kunnen ondersteunen.

De conceptrapportage is op 16 september 2019 besproken met de
stuurgroep en vervolgens aangeboden aan de beide colleges en
gemeenteraden. Zoals gesteld maakt dit rapport onderdeel uit van
de documenten op basis waarvan de raden op 24 oktober 2019 een
besluit nemen over de herindeling.

De vragen zijn opgesteld door het onderzoeksteam van Twynstra
Gudde en vastgesteld door de stuurgroep herindeling. Zie voor de
vragen bijlage 1.
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Verantwoording onderzoeksmethodiek
Het onderzoek bestaat uit gesloten, half-gesloten en open vragen. Onderzocht is of
men op de hoogte is van de voorgenomen herindeling (gesloten vraag), of men de
naam 'Maashorst' kan ondersteunen (gesloten vraag), of men zich herkent in de vier
thema's die naar boven zijn gekomen in het participatieproces (gesloten vragen, met
de mogelijkheid tot een beknopte toelichting) en of men nog kansen en
aandachtspunten ziet in het herindelingstraject (open vragen). Om de bewoners in de
toekomst goed te informeren is tot slot gevraagd langs welke kanalen men bij
voorkeur geïnformeerd wil worden (half-gesloten).
Er is gekozen voor een aantal vragen (zie vragenlijst in bijlage 1) die in ongeveer vijf
minuten te beantwoorden zijn, om de drempel laag te houden.
Om een zo representatief mogelijk beeld te krijgen is de consultatie zowel online
uitgezet als op straat afgenomen. Veel benaderde mensen op straat reageerden
enthousiast op het onderzoek. De consultatie ‘op straat’ heeft een groot aandeel in
het totaal aantal reacties opgeleverd: 45,5%.
Buiten de reactie op de naam "Maashorst" (waarover verderop meer) zien we geen
grote verschillen tussen de resultaten online en de op straat opgehaalde reacties. We
zien in de meeste gevallen geen opvallende verschillen in de antwoorden die
gegeven worden tussen de verschillende kernen en leeftijdscategorieën. In gevallen
waar we opmerkelijke verschillen zien geven wij dit in dit rapport aan.
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Deze consultatie bevat naast een aantal (half-)gesloten vragen drie open
vragen. Dit betreft een eventuele toelichting op de score voor de vier centrale
thema’s en open vragen over de kansen en aandachtspunten die men ziet met
betrekking tot het vormen van de nieuwe gemeente. De antwoorden hiervan
zijn geanalyseerd, waarbij is gekeken welke elementen vaak zijn genoemd.
Een aantal van deze rode draden ziet u als illustratie terug in een toelichting bij
de hoofdstukken van de verschillende thema’s. Daarbij dient opgemerkt te
worden dat we met 665 respondenten niet alle antwoorden op open vragen in
het rapport kunnen zetten. Evenmin kunnen we er kwantitatieve uitspraken
over doen. Zo waren er meerdere mensen die een opmerking maakten over de
toegankelijkheid van de Maashorst als gevolg van de grote grazers. Maar
omdat we daarover geen specifieke vraag aan alle respondenten hebben
voorgelegd, kunnen we alleen vaststellen dat het bij meerdere mensen speelt.
Deze consultatie is afgenomen met behulp van de Sprockler-applicatie. Deze
applicatie heeft als voordeel dat de online vragenlijsten en de op straat
afgenomen vragenlijsten identiek zijn en de antwoorden van alle vragenlijsten
eenvoudig in samenhang te analyseren zijn. Bovendien is het mogelijk om
betrekkelijk snel analyses te maken op basis van woonplaats en
leeftijdscategorie.
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Uitkomsten consultatieronde

2. Respondenten

Wie zijn de respondenten?
In totaal hebben 665 personen meegedaan aan de consultatieronde

leeftijdscategorieën, met in het bijzonder de leeftijdscategorie

(deze mensen noemen we 'respondenten'). De meeste respondenten

tussen de 19 en 31 jaar, in mindere mate bereid waren tot het

zijn afkomstig uit Uden: dit zijn er 287 (43% van totaal aantal

invullen van de vragenlijst.

reacties). Zeeland heeft 146 respondenten (22%), Schaijk 115 (18%),

Respondenten gesorteerd op leeftijdscategorie

Reek 48 (7%), Odiliapeel 34 (5%) en Volkel 35 (5%). Onderstaande
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grafiek toont het aantal respondenten per kern.
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Van de 665 respondenten heeft 362 (54,5%) de vragenlijst online
ingevuld en 303 (45,5%) de vragenlijst op straat ingevuld.

Bijna de helft van de gesproken personen heeft de leeftijdscategorie

Verhouding op straat afgenomen (donkerbruin) en online
ingevulde vragenlijsten (lichtbruin)

55 jaar of ouder: dit zijn 328 personen. 240 Personen zaten in de
leeftijdscategorie 31 tot en met 55; 71 personen waren 19 tot en
met 30; en 17 personen waren jonger dan 18 jaar. Te zien is dat een

303; 46%

groot deel van de gesproken personen 55 jaar of ouder is. Dit komt

362; 54%

grotendeels doordat deze leeftijdscategorie prominent aanwezig
was op straat ten tijde van de interviews. Daarnaast heeft het
consultatieteam ervaren dat personen uit de lagere

9
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Uitkomsten consultatieronde

3. Ontwikkelingen

Weet men dat er een nieuwe gemeente komt?
Het merendeel van de ondervraagde personen weet dat er een nieuwe gemeente komt:
93% van de respondenten geeft aan hiervan op de hoogte te zijn. Dit is een mooi
resultaat.
Relatief zijn jongere respondenten minder goed op de hoogte: zo is 41% van de
respondenten in de leeftijdscategorie van 18 jaar of jonger niet op de hoogte van de
plannen voor een nieuwe gemeente. Dit geldt ook voor 17% van de leeftijdscategorie
tussen 19 en 30 jaar.
Omdat de respondenten uit de hogere leeftijdscategorieën beter op de hoogte zijn (6%
tussen de 31 en 55 jaar; en 4% procent van 55 jaar of ouder is niet op de hoogte) en de
meeste respondenten uit deze hogere leeftijdscategorieënkomen, komt het percentage
respondenten dat op de hoogte is uiteindelijk op 93%.
We zien geen significante verschillen per kern.

93% van de respondenten weet dat er een nieuwe
gemeente Maashorst komt

11

Dat 93% van de respondenten op de hoogte is van een aanstaande
herindeling, ligt in lijn met het antwoord op de vraag of men actief

geïnformeerd wil blijven over nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van de
herindeling. 85% van de respondenten gaf aan geïnformeerd te willen worden.
Het grootste deel van de mensen wil deze informatie door middel van de
gemeentelijke rubriek in lokale huis-aan-huis bladen ontvangen. Het Udens

nieuwsblad werd hierbij vaak genoemd, maar met de kanttekening dat de
bezorging nogal eens te wensen over laat.
Verder worden de digitale nieuwsbrief, social media en de website van de
gemeente meerdere malen genoemd.
De 28 personen die niet op de hoogte zijn van de voorgenomen herindeling
maar wel geïnformeerd willen worden, geven aan het liefst via social media,
een digitale nieuwsbrief of de website van de gemeente bereikt te willen
worden.

12
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Uitkomsten consultatieronde

4. Naam nieuwe gemeente

Kan men de naam 'Maashorst' ondersteunen?
De reacties op de nieuwe naam Maashorst laten een overwegend
positief beeld zien. Twee derde van de respondenten staat positief
of neutraal tegenover de naam Maashorst. Een derde van de
respondenten ondersteunt de naam Maashorst niet.

Ondersteunen van de naam Maashorst op straat
(oranje) en online (rood)
350

De respondenten op straat zijn positiever over de naam dan de
respondenten die online de vragenlijst hebben ingevuld (zie
nevenstaande grafiek). Van de op straat bevraagde mensen geeft
54% (165 respondenten) aan de naam Maashorst te kunnen
ondersteunen en 22% (68 respondenten) geeft aan deze niet te
kunnen ondersteunen. Online kan 40% (145 respondenten) de
naam ondersteunen en kan 48% (174 respondenten) de naam niet
ondersteunen.
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In de reacties wordt door meerdere respondenten een verbinding gelegd
tussen de naam voor de gemeente en het natuurgebied Maashorst. Dit
wordt overigens zowel positief als negatief beoordeeld.
Sommigen vinden de Maashorst een sterk merk en zien kansen om zowel
het merk van de gemeente als het natuurgebied te versterken. Opgemerkt
wordt dat het natuurgebied een mooie verbinding is tussen de gemeenten
Landerd en Uden. Tot slot wordt opgemerkt dat de naam Maashorst
herkenbaar en geografisch herleidbaar is.
Anderen vinden het verwarrend, te veel de focus op natuur en
landelijkheid leggen en geen recht doen aan de dorpen die wel aan de
Maashorst grenzen maar niet onder de nieuwe gemeente zullen vallen.
Ook zijn er meerdere respondenten die pleiten voor de naam 'Uden’.

15
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Uitkomsten consultatieronde

5. Thema’s

Is men het eens of oneens met de vier thema's uit
de toekomstvisie?

Thema 1 Zes dorpen: één gemeente
Odiliapeel, Reek, Schaijk, Uden, Volkel en Zeeland: zes verschillende kernen,
met ieder hun eigen kenmerken. Maar ook overeenkomsten: het zijn zes
hechte kernen, mensen staan voor elkaar klaar, organiseren en ondernemen
samen dingen. Inwoners ontmoeten elkaar in ontmoetingsplekken in hun
omgeving. Hier zijn vrijwilligers druk in de weer. Het verenigingsleven bruist! Er

zijn mooie ontmoetingen en vriendschappen ontstaan. De dorpen behouden
hun eigen karakter en vormen samen een prachtige nieuwe gemeente
Maashorst (uit: Toekomstvisie gemeente Maashorst).

17
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Zes dorpen: één gemeente; eens of oneens?
Dit thema is getoetst met behulp van een schaalvraag, waarbij
mensen op een lijn konden aangeven hoezeer zij het eens of
oneens waren met dit thema. In de grafiek hiernaast is deze
score te zien. In de verwerking hebben wij een lineaire schaal
gehanteerd tussen oneens (0) en eens (1). Wanneer men in het
midden ging zitten dan leverde dit een score op van 0,5.
Ruim 94% van de personen die de vragenlijst heeft ingevuld
geeft het aan eens te zijn met dit thema; dat wil zeggen: geeft
een score groter dan 0,5. Deze score is het hoogst van alle
thema’s. In totaal kennen de respondenten een gemiddelde
score toe van 0,79 op schaal van 0 tot 1. Personen van 55 jaar of
ouder en personen in de leeftijdscategorie 31 tot en met 55
scoren dit thema gemiddeld iets hoger dan de andere thema’s.
168 van de 665 personen kenden de maximale score (100%
eens) toe. Een minderheid (31 respondenten) is het helemaal
oneens tot neutraal) met dit thema. Dit zijn met name bewoners
uit Uden en een minderheid uit Schaijk en Zeeland. Personen
die het 100% oneens zijn met dit thema geven unaniem aan
geen herindeling te willen. Dit zijn minder dan 10 personen.
Op de volgende pagina staan enkele opvallende en veel
terugkomende aanvullende opmerkingen bij dit thema.
18
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Kansen en aandachtspunten thema

Zes dorpen, één gemeente

Behoud het karakter en identiteit van de verschillende

Behoud het verenigingsleven

kernen

Daarnaast zijn bewoners erg tevreden over het verenigingsleven

in de verschillende dorpen en de sociale activiteiten die worden
“Dat ieder dorp zijn eigen identiteit behoudt, maar er wel
ruimte is voor samenwerking, gebruikmakend van elkaars
expertise.”

georganiseerd. Vooral voor ouderen fungeren deze
verenigingen en buurthuizen als ontmoetingsplek en vormen
een belangrijk onderdeel in hun sociale leven. Tijdens de

De respondenten zijn overwegend erg tevreden over de sociale

consultatieronde is verschillende keren expliciet aangegeven dat

verbondenheid binnen de verschillende kernen. Men is trots op

dit niet verloren mag gaan bij de totstandkoming van de nieuwe

het eigen karakter van elke kern en wil dit vooral behouden.

gemeente.

Door een groot deel van de bevraagde mensen wordt dit als

“Behoud het verenigingsleven en de organisaties die de
belangen behartigen voor hun dorp. Zij weten als geen ander
wat er leeft en speelt in het dorp. “

een van de belangrijkste elementen binnen de vier thema’s
genoemd.
“Elke kern heeft eigen kracht. Wat in een kern gebeurt hoeft
niet in andere kernen ook te gebeuren. Goede dingen bij de
cultuur van de gemeente behouden, niet eigen identiteit
verliezen.”

Organiseer meer voor de jeugd
Vanuit verschillende kernen is aangegeven dat men de jeugd in
de dorpen wil behouden. Door een aantal respondenten wordt
gesteld dat er, naast het zorgen voor betere voorzieningen, voor

Bij een aantal bewoners leeft het idee dat een herindeling

jongvolwassenen meer georganiseerd zou moeten worden om

ervoor kan zorgen dat de identiteit en eigenheid van kleinere

zo de dorpen bruisender te maken.

kernen ondergesneeuwd worden door de grootste kern. Dit
wordt als erg ongewenst beschouwd.
19
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Thema 2 Een aantrekkelijk plek om te
wonen, te werken en te bezoeken
Het is heerlijk thuiskomen in gemeente Maashorst, na een werkdag, school of
een andere activiteit. Ook nieuwe inwoners voelen zich snel thuis. Veel
jongeren blijven in het dorp wonen waar ze zijn opgegroeid, want het
woningaanbod is uitgebreid. Ook ouderen vinden hun plekje, dankzij
aanpassingen van bestaande gebouwen.
Dagelijkse boodschappen doe je in je eigen kern. Alle basisvoorzieningen zijn
daar gebleven. Voor meer stadse voorzieningen gaan mensen een dagje naar
de grootste kern van de gemeente. Samen met inwoners bekijken we welke
vervoersmiddelen nog meer mogelijk zijn. Zo kan iedereen gaan wanneer hij
of zij wil!
De gemeente staat bekend als een bedrijvige gemeente en is onderdeel van de
‘De Agri-foodregio’. Het is fijn werken in deze gemeente en regio, ook dankzij
veel innovatieve ontwikkelingen. Betaalde functies én vrijwilligersfuncties
worden steeds meer ingevuld. Ook mensen die verder van de arbeidsmarkt af
staan, gaan steeds vaker aan het werk. We zijn een groene gemeente. Daarom
is er een duurzaamheidsagenda gemaakt. Zo zorgen we er samen voor dat we
goed omgaan met ‘ons’ stukje op de aarde. Inwoners besparen energie,
wekken zelf energie op, gooien weinig voedsel weg en zamelen hun afval
nauwkeurig in (uit: Toekomstvisie gemeente Maashorst).
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Een aantrekkelijke plek om te wonen, te werken en te
bezoeken. Eens of oneens?
Dit thema is getoetst met behulp van een schaalvraag, waarbij

Op de volgende pagina staan enkele opvallende en veel

mensen op een lijn konden aangeven hoezeer zij het eens of

terugkomende aanvullende opmerkingen bij dit thema.

oneens waren met dit thema. In de grafiek hiernaast is deze
score te zien. In de verwerking hebben wij een lineaire schaal
gemaakt tussen oneens (0) en eens (1). Wanneer men in het

midden ging zitten dan leverde dit een score op van 0,5.
Ruim 93% van de personen die de vragenlijst heeft ingevuld
geeft het aan eens te zijn met dit thema (dat wil zeggen: geeft
een score groter dan 0,5). In totaal kennen de respondenten een

gemiddelde score toe van 0,78 op schaal van 0 tot 1. Personen
in de leeftijdscategorie 19 tot en met 30 scoren dit thema
gemiddeld iets hoger dan de andere thema’s.
144 van de 665 personen kenden dit thema de maximale score

(100% eens) toe. Personen die het helemaal (100%) oneens zijn
met dit thema geven aan tegen de herindeling te zijn. Deze
personen komen vooral uit Uden en Schaijk. Het gaat hier om
minder dan 20 personen.

21
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Kansen en aandachtspunten bij thema

Een aantrekkelijke plek om te wonen, te werken en te bezoeken
Behoud de voorzieningen in de verschillende kernen

“Dat de nieuwe fusiegemeente met recreatie, winkelcentra,
horeca en werkgelegenheid een serieuze opponent wordt t.o.v.
Oss en Meijerijstad.”

Het behouden van voorzieningen in de verschillende kernen van

de nieuwe gemeente wordt door veel mensen genoemd als een
belangrijk onderdeel voor dit thema. Mensen van de kleinere

“Deze twee samen zorgen ervoor dat voorzieningen (winkels,
horeca, verenigingsleven, evenementen) blijven bestaan,
waardoor dorpen leefbaar blijven.”

kernen zijn bang dat deze zullen verdwijnen in hun kern en dat
zij hier verder voor zullen moeten reizen.

“De basisvoorzieningen moeten in iedere kern behouden
blijven en dat mensen voor stadse voorzieningen naar Uden
komen. Dat houdt Uden bruisend en gezellig.”

“Voorzieningen moeten voor de ouderen in de dorpen
behouden blijven.”

Vooral personen in de leeftijdscategorie van 55 jaar of ouder

Zorg voor voldoende betaalbare starterswoningen

zien dit als een belangrijk aandachtspunt. Zij zijn vaker minder

Daarnaast geven meerdere mensen aan dat zij het belangrijk

mobiel en daardoor meer afhankelijk van de voorzieningen in

vinden dat jongeren in de nieuwe gemeente kunnen blijven

hun eigen dorpskern.

wonen. Aangegeven wordt dat veel jongeren er nu voor kiezen
de gemeenten te verlaten. Bewoners willen dat de gemeente

De nieuwe gemeente zorgt voor een hoger

een aantrekkelijke vestigingsplaats blijft voor jongvolwassenen.

voorzieningenniveau
Met de vorming van de nieuwe gemeente worden ook kansen

“De voorzieningen in met name de dorpen moet dusdanig zijn
dat jongeren en ouderen in hun dorp kunnen (blijven) wonen
en dit ook betaalbaar is voor hen.”

gezien om tot een hoger voorzieningenniveau te komen,
waardoor de gemeente meer bezoekers kan trekken en de
levendigheid in de gemeente wordt vergroot. Ook worden
kansen gezien voor het beleid op zorg.

22
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Investeer in goede OV verbindingen
Ook hebben veel respondenten kansen en aandachtspunten geformuleerd met

betrekking tot vervoer en infrastructuur. Een goede bereikbaarheid met het openbaar
vervoer, zowel van en naar de gemeente als tussen de verschillende kernen is voor
veel inwoners belangrijk. Meerdere inwoners hopen dat er in de toekomst een
treinverbinding met de nieuwe gemeente komt. Daarnaast geeft een aantal personen
aan dat de bereikbaarheid met het openbaar vervoer tussen de kernen verder

verbeterd kan worden: dit is bijvoorbeeld meerdere keren aangekaart over de
verbinding tussen Zeeland en Uden.
“Openbaar vervoer is afgenomen tussen Zeeland en Uden. Dit is slecht voor mensen
die hiervan afhankelijk zijn. ”

Verder is, bijvoorbeeld door respondenten in de kern Odiliapeel, aangegeven dat de
fietspaden verbeterd zouden kunnen worden.
Zet extra in op veiligheid
Ook veiligheid in de eigen leefomgeving wordt vaak genoemd als aandachtspunt waar
de gemeente op moet blijven inzetten. De aanwezigheid van voldoende handhaving
op straat vergroot het gevoel van veiligheid. Daarnaast draagt volgens een aantal
bewoners het voorkomen van leegstand en verpaupering in zowel de kernen als het
buitengebied bij aan een veiligere leefomgeving. Verder geven bewoners aan dat de
gemeente oog moet houden voor de verkeersveiligheid.
“Er zou meer blauw op straat moeten. Zorg voor voldoende handhaving.”

23
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Thema 3 Het buitengebied: een fijne
plek voor iedereen
Boerenbedrijven zijn veranderd. Dat zorgt ook voor volop nieuwe
ideeën. Samen ontdekken we die en kijken we hoe we ons buitengebied verder
kunnen ontwikkelen. Het natuurgebied De Maashorst is uitgegroeid tot een
prachtige trekpleister.

Het aantal toeristische overnachtingen in onze gemeente groeit. Steeds meer
toeristen ontdekken al het moois dat onze gemeente te bieden heeft.
De natuur krijgt veel aandacht. Mensen én dieren leven in een gezonde
omgeving. We zijn zuinig op de mooie landschappen en voelen ons hier
samen verantwoordelijk voor (uit: Toekomstvisie gemeente Maashorst).
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Uitkomsten consultatieronde thema

Het buitengebied: een fijne plek voor iedereen
Dit thema is getoetst met behulp van een schaalvraag, waarbij
mensen op een lijn konden aangeven hoezeer zij het eens of
oneens waren met dit thema. In de grafiek hiernaast is deze
score te zien. In de verwerking hebben wij een lineaire schaal
gemaakt tussen oneens (0) en eens (1). Wanneer men in het

midden ging zitten dan leverde dit een score op van 0,5.
Ruim 89% van de personen die de vragenlijst heeft ingevuld
geeft het aan eens te zijn met dit thema (dat wil zeggen: geeft
een score groter dan 0,5). In totaal kennen de respondenten een

gemiddelde score toe van 0,77 op schaal van 0 tot 1. Jongeren
van 18 jaar of jonger scoren dit thema gemiddeld iets lager dan
de andere thema’s: dit thema scoort een 0,63; de andere
thema’s hebben bij deze leeftijdscategorie allemaal een score
hoger dan 0,70.
Op de volgende pagina staan enkele opvallende en veel
terugkomende aanvullende opmerkingen bij dit thema.
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Kansen en aandachtspunten thema

Het buitengebied: een fijne plek voor
iedereen
Dit thema leverde een aanzienlijk aantal aanvullende reacties op. Deze reacties zijn verre
van eenduidig. De één wil meer ontwikkelruimte voor boeren, de ander wil juist
kleinschaliger landbouw. De één wil meer ruimte voor recreatie, de ander is beducht
voor massatoerisme. De één wil meer ruimte voor nieuwbouw, de ander ageert tegen
luxe woningen voor mensen van buiten. Sommigen willen de natuur verder versterken,

anderen zien de benodigde investeringen liever aan iets anders besteed. Deze
betrokkenheid en tegenstellingen onderstrepen wat dat betreft de noodzaak om te
werken aan het buitengebied, als gebied in transitie waar nagedacht moet worden over
het samengaan van oude en nieuwe functies.
"Mijn indruk is dat het het belangrijkste thema is, naast wonen. Meningen zijn nogal
gepolariseerd."
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Maashorst een waardevol gebied waar mensen trots zijn
Veel respondenten geven aan dat ze graag en dikwijls naar de Maashorst gaan
en hier erg van genieten.
“Maashorst is voor mij een belangrijke plek om te onthaasten. Het voelt als
mijn achtertuin en het is van ons allemaal.”
“Behoud van de natuur is belangrijk. Nu is de gemeente in deze gebieden ook
veel aan het bouwen, waardoor bijvoorbeeld ruiterpaden verdwijnen.”

Ze zouden graag zien dat het gebied verder versterkt wordt maar soms
worden er kanttekeningen geplaatst bij de huidige ontwikkelingen.
De aanwezigheid van grote grazers zorgt voor een gevoel van
onveiligheid
Een aanzienlijk aantal respondenten geeft aan dat zij zich zorgen maken om
hun veiligheid in het natuurgebied De Maashorst door de grote grazers in het
gebied. Zij geven aan dat de aanwezigheid van taurossen en wisenten de
recreatie in het gebied hinderen.
“Dat iedereen de kans krijgt om te recreëren. Bijvoorbeeld mindervaliden en
mensen die bang zijn van grote beesten blijven nu weg.”
“…de grote grazers in De Maashorst dienen te verdwijnen. De
toegankelijkheid en veiligheid is hier nadrukkelijk in het geding.”
“Geen paden afsluiten voor wisenten zodat mensen er niet meer kunnen
recreëren.”
27
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Thema 4 Samen denken, samen doen
Samen met inwoners uit alle kernen maken we onze gemeente zoals we graag
willen dat deze is. We praten met elkaar, luisteren naar elkaars ideeën en
wensen en bedenken samen oplossingen. Iedereen mag meedenken en
meedoen. Het samenspel tussen inwoners, organisaties en gemeente blijft in
beweging. We zijn blij met de betrokkenheid, kennis en inzet van

initiatiefgroepen, coöperaties, gebiedsplatforms en andere
vertegenwoordigers uit de dorpen (uit: Toekomstvisie gemeente Maashorst).

28

Uitkomsten consultatieronde thema

Samen denken, samen doen

Dit thema is getoetst met behulp van een schaalvraag, waarbij
mensen op een lijn konden aangeven hoezeer zij het eens of
oneens waren met dit thema. In de grafiek hiernaast is deze
score te zien. In de verwerking hebben wij een lineaire schaal
gemaakt tussen oneens (0) en eens (1). Wanneer men in het

midden ging zitten dan leverde dit een score op van 0,5.
Ruim 90% van de personen die de vragenlijst heeft ingevuld
geeft het aan eens te zijn met dit thema (dat wil zeggen: geeft
een score groter dan 0,5). In totaal kennen de respondenten een

gemiddelde score toe van 0,77 op schaal van 0 tot 1. Jongeren
van 18 jaar of jonger scoren dit thema gemiddeld iets hoger
dan de andere thema’s. Personen in de leeftijdscategorie ouder
dan 55 en personen van 31 tot en met 55 scoren dit thema
gemiddeld iets lager dan de andere thema’s. 172 van de 665

personen kenden de maximale score (100% eens) toe aan dit
thema.
Op de volgende pagina staan enkele opvallende en veel
terugkomende aanvullende opmerkingen bij dit thema.
29
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Kansen en aandachtspunten thema

Samen denken, samen doen
Maak het waar

Wat opvalt in de gesprekken op straat en in de antwoorden op de open vragen is
dat men aangeeft dat het samen doen een punt van aandacht is. Men heeft in het
verleden niet altijd het gevoel gekregen dat er iets met de inbreng is gebeurd.
“Meedoen is belangrijk, maar mensen moeten wel het gevoel krijgen dat het er toe
doet dat er iets mee gedaan wordt"

Herindelingsproces als voorbeeld
Meerdere respondenten geven aan dat men meer te zeggen had willen hebben
over de naamgeving van de nieuwe gemeenten. Dit speelt met name in Uden. In
Schaijk zijn daarnaast meerdere respondenten die zich niet herkennen in de keuze
voor Uden in plaats van Oss.
Rol voor dorpsraden
Dorpsraden vervullen nu al een rol in de verbinding tussen bewoners en gemeente
en die rol zou verder versterkt kunnen worden.
"Er moet een dorpsraad komen om de lokale belangen te behartigen. Bij voorkeur
gekozen. Zelf dingen kunnen beslissen en budget hebben om uit te kunnen
voeren."
30
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Kansen en aandachtspunten thema

Samen denken, samen doen
Benaderbare overheid

Een toegankelijke overheid, een snelle reactie op vragen of verzoeken (ook als
er nog geen uitsluitsel kan worden gegeven), en benaderbare ambtenaren en
raadsleden worden belangrijk gevonden.
“Gemeentelijk apparaat efficienter maken, korte lijnen houden, goede
communicatie tussen alle kernen gaan bewerkstelligen … krachtig bestuur en
deskundige ambtenaren die er ook voor de burgers zijn.”
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Uitkomsten consultatieronde

6. Overige kansen en
aandachtspunten
rondom de herindeling

Overige kansen en aandachtspunten
voor de nieuwe gemeente
De meeste voorkomende reacties op de open vragen hadden betrekking op de
naamgeving of de vier thema's uit de toekomstvisie. Daarnaast zijn een aantal
andere opmerkingen gemaakt die wij de besturen van Landerd en Uden graag
meegeven.

• Verwacht wordt dat een grotere gemeente zal leiden tot meer
bestuurskracht; een duidelijker stem richting bijvoorbeeld de regio en de
provincie.
• De eigenheid van de kernen is belangrijk, maar zorg dat de herindeling leidt
tot iets dat meer is dan de som der delen; niet iedere kern voor zich, maar

samen voor ons allen.
• Goede voorzieningen zijn nog iets anders dan levendigheid. Om met name
jongen mensen te binden is die levendigheid van belang.
"Belangrijk dat de samenvoeging iets toevoegt wat anders niet kan worden
bereikt."

En verder merken we op dat vertegenwoordigers van maatschappelijke
organisaties die in één van beide gemeenten actief zijn, zich afvragen of zij nu
geacht worden om in beide gemeenten actief te worden.
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Bijlage 1 - Vragenlijst

Vragenlijst
Voor- en achternaam*:
*Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld
Woonachtig in de kern:
Odiliapeel, Reek, Schaijk, Uden, Volkel, Zeeland (check box, verplicht)
Leeftijd:
18 jaar of jonger, tussen 19 en 30 jaar, tussen 31 en 55 jaar, ouder dan 55, zeg ik liever niet (check box, verplicht)
Weet u dat er een nieuwe gemeente Maashorst komt?
Ja/Nee
Kunt u de naam Maashorst ondersteunen?
Ja, nee, neutraal, geen mening.
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Vragenlijst
Thema 1 Sterke dorpen vormen een sterke gemeente
Om een hechte gemeenschap te vormen gaan we er samen voor zorgen dat ieder dorp zijn eigenheid kan behouden en versterken. We
stimuleren dat we elkaar binnen de dorpen makkelijk kunnen blijven ontmoeten, bijvoorbeeld in ontmoetingsplekken. We helpen
vrijwilligers, verenigingen en andere organisaties om hun rol in de samenleving te blijven vervullen.

Vraag: Ik vind thema 1 belangrijk
[Helemaal oneens – helemaal eens]
Thema 2 Een aantrekkelijke plek om te wonen, werken en te bezoeken
In gemeente Maashorst is het heerlijk thuiskomen na bijvoorbeeld een dag werk of een dag school. Alle basisvoorzieningen zijn er en de

meer stadse voorzieningen in de grootste kern. Ook is het een fijne plaats voor mensen die er als bezoeker komen.
Vraag: Ik vind thema 2 belangrijk
[Helemaal oneens – helemaal eens]
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Vragenlijst
Thema 3 Het buitengebied, een fijne plek voor iedereen
In het buitengebied van de toekomst is er een goede balans tussen wonen, werken en recreëren. Verandering van boerenbedrijven zorgt
voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen. We zijn zuinig op natuur en landschap en zijn trots op de aantrekkingskracht van onder andere
natuurgebied De Maashorst.

Vraag: Ik vind thema 3 belangrijk
[Helemaal oneens – helemaal eens]
Thema 4 Samen denken, samen doen
De inwoners uit alle dorpen maken samen onze nieuwe gemeente. We gaan met elkaar in gesprek, luisteren naar elkaars ideeën en wensen

en bedenken samen oplossingen. Iedereen mag meedenken en meedoen.
Vraag: Ik vind thema 4 belangrijk
[Helemaal oneens – helemaal eens]
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Vragenlijst

Binnen de vier genoemde thema’s vind ik het volgende belangrijk
(Schrijf/vertel in niet meer dan 4 zinnen)
Bij de vorming van de nieuwe gemeente zie ik de volgende kansen
(Schrijf/vertel in niet meer dan 4 zinnen)
Bij de vorming van de nieuwe gemeente zie ik de volgende aandachtspunten
(Schrijf/vertel in niet meer dan 4 zinnen)
Hoe zou u in de toekomst op de hoogte gehouden willen worden over de ontwikkeling van de nieuwe gemeente (meerdere antwoorden
mogelijk)
a. Digitale nieuwsbrief
b. Website van de gemeenten Uden en Landerd
c. Bijeenkomsten
d. Social media
e. De gemeentelijke rubriek in het lokale huis-aan-huis-blad
f. Niet
g. Anders:
Ik wil graag per e-mail op de hoogte gehouden worden van de uitkomsten van dit onderzoek
(ja/nee) (verplicht)
E-mailadres*:
(verplicht) *Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld
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Bijlage 2 – Locaties veldwerk

Locaties veldwerk
Maandag 2 september
- 09:00 – 12:30

Uden

- 13:00 – 16:30

Zeeland

Dinsdag 3 september

- 09:00 – 12:30

Reek

- 13:00 – 16:30

Schaijk

Woensdag 4 september
- 09:00 – 12:30

Volkel

Donderdag 5 september
- 09:00 – 12:30

Uden

- 13:00 – 16:30

Odiliapeel

40

Consultatie Maashorst • © TwynstraGudde

TwynstraGudde adviseert overheid en bedrijfsleven op veel van de grote en
urgente thema’s van deze tijd. Denk aan veiligheid, diversiteit, mobiliteit,
duurzaamheid, energie, financiën en gezondheid. We bieden onze opdrachtgevers
unieke, werkbare oplossingen en brengen complexe projecten en programma’s tot

een goed einde. Iets creëren van blijvende waarde, daar gaan we voor. Daardoor
hebben we een directe impact op (toekomstige) maatschappelijke en economische
ontwikkelingen. En dus een grote impact op morgen.

André Schaminée

Lai van Beek

Alle intellectuele eigendomsrechten met
betrekking tot deze presentatie berusten bij
TwynstraGudde. Niets uit deze presentatie mag
worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder
schriftelijke toestemming van TwynstraGudde.

Verslag Bestuurlijk overleg provincie Noord-Brabant, gemeente Landerd en gemeente Uden d.d. 5 september 2019

Bestuurlijke vertegenwoordiging:

Ambtelijke vertegenwoordiging:

Henk Hellegers (burgemeester Uden)

Verhinderd: Coen Boode (gemeentesecretaris Landerd)

Renze Bergsma (gedeputeerde provincie N-B)
Marnix Bakermans (burgemeester Landerd)

Marcel van Osch (beleidsmw. bestuurlijke organisatie provincie N-B)
Dagmar van Deurzen (gemeentesecretaris Uden)

Aanleiding & doel gesprek

Wederzijds is het initiatief genomen om kennis te maken en de stand van zaken van de voorgenomen herindeling

door te spreken.

De provincie is bereid tot het bieden van hulp en ondersteuning bij eventuele dilemma’s op weg naar de
herindeling. Het college van gedeputeerde staten (GS) kiest de lijn van de samenwerkingsgerichte aanpak. De beide

burgemeesters schetsen het doorlopen traject tot nu toe.

Besproken hoofdpunten
•

De basis voor deze herindeling vormen beide coalitieakkoorden, gesloten na de verkiezingen in maart 2018.
Beide coalities omarmen nog steeds de ambitie om te komen tot een herindeling van de gemeenten Landerd en
Uden. De beoogde datum is 1 januari 2022. Qua planning ligt het proces van de herindeling op schema. In

maart 2020 verwachten de gemeenten dat het herindelingsadvies is vastgesteld en aan GS kan worden
aangeboden.

Voor 1 juli a.s. moet het herindelingsadvies aangevuld met de zienswijze van GS worden voorgelegd aan de

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). November2021 zijn herindelingsverkiezingen
voorzien.
•

Participatie van inwoners uit de 6 kernen is belangrijk. Daarom is gekozen voor een vernieuwende aanpak (zie

www.opwegnaargemeenteMaashorst.nl); circa 100 filmpjes van gesprekken met inwoners in de 6 kernen, 300
bijdragen van inwoners en 500 bezoekers op het gemeente Maashorstfestival van 24 juni jl. We proberen de

niet gebruikelijke groepen zo ook te betrekken. Groot winstpunt is het draagvlak dat in dit proces is en wordt
ontwikkeld om verder te gaan. Van belang is dit te blijven doen bij het ontwikkelen van de nieuwe gemeente.

Dit proces trekt zeker wat los. Daarbij valt op dat in de gemeente Uden inwoners zich niet zo druk maken over

deze herindeling. Voor Landerd ligt dat gevoeliger met 3 gelijkwaardige kernen. Belangrijk is dat 5 van de 6
partijen in de Landerdse raad hebben ingestemd. Het voldoende betrekken van de inwoners geeft hier en daar
discussie. Inwoners en inwonersgroepen zijn actief betrokken en dat is ook de lijn voor de nieuwe gemeente:
“Hoe geven we burgerparticipatie in de nieuwe gemeente vorm?” Nu al is bijv. het Udenfonds een mooi
voorbeeld van ruimte geven. Een goede zaak is dat inwonersgroepen uit Uden en Landerd elkaar makkelijk

vinden. De fusie biedt kansen om burgerkracht te benutten. Toeristisch recreatieve ontwikkeling is ook kansrijk
voor de nieuwe gemeente.

•
•

Beide gemeenten zijn tevreden met de uitkomsten van de financiële scan die de provincie heeft gemaakt.

Daarbij was er sprake van een constructieve samenwerking.
Er is nu een concept-herindelingsontwerp inclusief een toekomstvisie gereed. De toekomstvisie is ontwikkeld
rondom negen thema’s, in goede samenwerking met inwonersgroepen (initiatiefgroepen Landerd,

UdenaardeToekomst). Twijnstra Gudde begeleidt het project. Deze week vindt een consultatieronde plaats

waarbij inwoners op straat en online worden geraadpleegd. De eerste uitkomsten geven een bevestiging van het

proces. Ook de naam gemeente Maashorst maakt onderdeel uit van de consultatie. De uitkomsten geven aan

dat er een positieve meerderheid is voor de naam. Van de zeven buurgemeenten vinden er vijf de naam prima.
De gemeente Bernheze geeft aan de naam verwarrend te vinden omdat ook het natuurgebied dezelfde naam

draagt. De gemeente Oss zegt de naam niet te accepteren. De gemeenten Landerd en Uden zijn geen
voorstander van het bedenken van een nieuwe naam en prefereren een lokale bestaande naam die beide

gemeenten verbindt. Gedeputeerde Bergsma geeft aan dat het waardevol is de keuze voor de naam goed te
beargumenteren in het herindelingsontwerp en -advies. GS volgen bij herindelingen van onderop in principe de
keuze voor de naam gemeente Maashorst. De mate van draagvlak voor de naam speelt een belangrijke rol. Als

het gaat om de provinciale zienswijze op het herindelingsadvies en de toekomstvisie, geeft hij aan dat voor GS
1

lokaal draagvlak het belangrijkste criterium is. Dat geldt overigens ook voor de Minister van BZK. De provincie
herkent dat er draagvlak is, o.b.v. de uitkomsten van dit toch bijzondere proces. Burgerparticipatie levert een
product op dat er toe doet. Gedeputeerde Bergsma geeft aan dat naar zijn indruk sprake is van een tot op

heden goed doorlopen herindelingsproces waarbij gestreefd wordt naar een zo groot mogelijk lokaal bestuurlijk
en maatschappelijk draagvlak.

•

Gedeputeerde Bergsma vindt het waardevol dat er een gezamenlijk raadscomité is, naast een gezamenlijke

stuurgroep. Andere positieve ontwikkelingen die hij ziet, zijn dat beide gemeenten al rekening houden met

elkaar als het gaat om ontwikkelen van nieuw beleid en dat er als gevolg van de herindeling geen ingewikkelde
samenwerkingsverbanden ontbonden hoeven te worden. Op verschillende fronten werken beide gemeenten al

constructief samen, denk aan integrale veiligheid. Het adagium is samen optrekken, zeker voor raadsbesluiten
na het herindelingsontwerp, gepland op 24 oktober a.s.

•

Advies van de provincie bij herindelingen is:
o

Maak duidelijk of er sprake is van ‘lijken in de kast’. Financieel, achterstanden, plannen zonder
dekking.

o

Ga niet op de rem staan en voorkom dat we per saldo vijf jaar niet vooruit gaan. Kijk heel goed naar

beleid, investeringen die je evt. naar voren kunt halen.

o
•

Zorg voor komborden met de naam van de nieuwe gemeente per 1 januari 2022!

Samenvattend: het proces van de herindeling verloopt voorspoedig. Er is waardering voor de aanpak, een prima
proces van burgerparticipatie en het draagvlak dat dit oplevert. Gedeputeerde Bergsma verwacht dat GS een

positieve zienswijze kunnen vaststellen over het herindelingsadvies gemeente Maashorst. En dat de naam in
principe voldoet aan de te stellen eisen uit het beleidskader gemeentelijke herindeling. Uiteraard is het te zijner

tijd aan GS om een definitief standpunt in te nemen over het in maart 2020 door de beide raden vast te stellen
herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden.

Vervolgafspraken:
1.

2.

Verslag van deze bijeenkomst wordt afgestemd alvorens deze ter kennisname aan colleges en raden te sturen.
Voor het eind van dit jaar wordt een nieuwe afspraak gemaakt om bij te praten.
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1 Bijlage 1. Herindelingsontwerp gemeente Maashorst.pdf (vervallen versie)

Herindelingsontwerp
gemeente Maashorst
17 september 2019

gemeente

maashorst
i.o.

Herindelingsontwerp
gemeente Maashorst

Voorwoord
De Colleges van burgemeester en wethouders van de
gemeenten Landerd en Uden gaan voor een nieuwe gemeente,
met de naam gemeente Maashorst. De basis van deze
herindeling ligt in de coalitieprogramma’s van Landerd en
Uden. Beide coalities hebben aangegeven voor een nieuwe
gemeente te willen gaan. Dit is de start van een samenwerking
op weg naar een herindeling.
De afgelopen periode hebben we de inwoners en organisaties
van beide gemeenten intensief betrokken bij het proces naar
de nieuwe gemeente. Zo hebben we met veel inwoners,
ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke
organisaties gesproken en hebben zij hun input gegeven voor
de toekomstige gemeente. Inwoners en organisaties deden
mee aan de uitdagingen, mochten hun mening laten horen
tijdens het Festival gemeente Maashorst of lieten weten wat zij
van de herindeling vonden via spontane gesprekken op straat.
We zijn blij met en trots op de grote bereidheid van
onze samenleving om een bijdrage te leveren aan de
totstandkoming van de gemeente Maashorst. We kunnen met
recht spreken over een co-creatief en innovatief proces. Graag
bedanken wij onze inwoners, ondernemers en organisaties
hartelijk voor hun inbreng!
Nadat het herindelingsontwerp is vastgesteld door beide raden
werken we verder aan de invulling van de nieuwe gemeente.
Ook daarbij werken we weer graag samen met onze inwoners,
ondernemers en organisaties. Zo bouwen we samen aan een
nieuwe gemeente waar het goed leven is!
Namens de colleges van de gemeenten Landerd en Uden,
Burgemeester
Marnix Bakermans

Burgemeester
Henk Hellegers
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Herindelingsontwerp
gemeente Maashorst

1. Inleiding
Voor u ligt het herindelingsontwerp. Dit herindelingsontwerp is
een voorstel om de gemeenten Landerd en Uden per 1 januari 2022
samen te voegen tot de nieuwe gemeente Maashorst.

1.1 Aanleiding
De gemeenten Landerd en Uden willen vanaf 1 januari 2022
samen verder gaan als één nieuwe gemeente, onder de naam
Maashorst. Hiermee kiezen we voor een gezamenlijke toekomst
die meer kansen biedt dan voor ieder afzonderlijk. Onze nieuwe
gemeente heeft straks ruim 57.000 inwoners en beslaat
ruim 107 vierkante kilometer. Gemeente Maashorst heeft zes
krachtige kernen en een sterke identiteit. Gelegen in en om
natuurgebied De Maashorst kan onze nieuwe gemeente zich met
recht het hart en longen van Noordoost-Brabant noemen. Een
groene gemeente met een stevige ambitie qua dienstverlening,
voorzieningen en werkgelegenheid. Een gemeente die ertoe doet
in de regio, die iets te vertellen heeft en daardoor goed voor haar
inwoners kan zorgen. Een gemeente waar mensen zich samen
inzetten voor goed wonen, werken en recreëren. Waar inwoners,
ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties
de ruimte en kans krijgen om hun omgeving nog fijner te maken.
En waar nodig het gemeentebestuur krachtig optreedt om de
veilige en prettige leefomgeving in de gemeente te behouden.
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Na een periode van bezinning op de bestuurlijke toekomst, hebben
de gemeenteraden van Landerd en Uden op 8 november 2018
een eerste stap gezet in de besluitvorming over de bestuurlijke
toekomst. Beide gemeenten hebben op dat moment de intentie
uitgesproken om op 1 januari 2022 één nieuwe Maashorstgemeente
te vormen. Vanuit het besef dat de gemeente duurzaam ten
dienste staat aan haar samenleving, bouwen zij aan een sterke
en toekomstbestendige gemeente Maashorst, samen mét en vóór
haar inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers.
Op 28 februari 2019 hebben de beide raden dit besluit bekrachtigd
en de beide colleges de opdracht gegeven te komen tot een
herindelingsontwerp en herindelingsadvies, conform het op dat
moment vastgestelde plan van aanpak. Essentieel onderdeel
van het plan van aanpak is het betrekken van de samenleving –
inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties – bij de
totstandkoming van het herindelingsontwerp en het ontwikkelen
van een visie op de gemeente Maashorst. Zo ontstaat een gemeente
die recht doet aan haar inwoners. De beide raden beogen in ieder
geval de volgende resultaten te behalen:
-	Het zijn van een aantrekkelijke gemeente met De Maashorst
als verbindende factor.
-	Het behouden en versterken van de duurzame en krachtige
kernen en het behouden van een compleet aanbod van
voorzieningen in onze kernen.
-	Het adequaat toegerust zijn op lokale en bovenlokale
uitdagingen van de toekomst.
Het versterken van de dienstverlening aan onze inwoners.
-	Het zijn van een stevige (gespreks)partner in de regio, een
vergroting van de bestuurskracht in regionale context en
vermindering van de bestuurlijke drukte.
-	Het benutten van (nieuwe) sociale, culturele, ruimtelijke en
economische kansen.
-	Het zijn van een aantrekkelijk werkgever in een
professionele organisatie en het bouwen aan een sterke
organisatie.
-	Het zijn en blijven van een financieel sterke en gezonde
gemeente.
-	Samenwerking met inwoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties om te innoveren, kansen te
creëren en te benutten.

1.2 Waarom een herindelingsontwerp
Wat is een herindelingsontwerp?
Voor samenvoeging van gemeenten (gemeentelijke herindeling)
bestaat een wettelijk kader in de vorm van de Wet algemene regels
herindeling (arhi). Deze wet schrijft voor dat een herindeling bij
wet geregeld wordt en dus door de Tweede Kamer en Eerste
Kamer moet worden aangenomen. Het herindelingsontwerp vormt
een belangrijke stap in de wettelijke procedure die uiteindelijk
leidt tot het ontstaan van een nieuwe gemeente. Oftewel,
het vormt de basis voor het wetsvoorstel dat de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) gaat opstellen.
Naast het wettelijke voorschrift dient het herindelingsontwerp
ook andere doelen. Zo stelt het de gemeentebesturen in staat
de voorbereidingen op de samenvoeging verder uit te werken en
de contouren van de nieuwe gemeente te schetsen. Daarnaast
is het herindelingsontwerp een informatiebron over de beoogde
herindeling voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke
organisaties uit de beide gemeenten, waarop zij na vaststelling
ervan een zienswijze kunnen indienen. Dit herindelingsontwerp is
een document dat is vastgesteld door de gemeenteraden van de
gemeenten Landerd en Uden. Na vaststelling door de beide raden
wordt het herindelingsontwerp ter inzage gelegd en kan iedereen
die dat wil een zienswijze indienen. Met inachtneming van de
ingebrachte zienswijzen wordt vervolgens het herindelingsadvies
opgesteld en ter finale besluitvorming voorgelegd aan beide raden.
Na vaststelling hiervan wordt het herindelingsadvies toegezonden
aan de provincie, die het op haar beurt voorziet van een zienswijze
en doorzendt aan het ministerie van BZK ter voorbereiding
van het wetsvoorstel. De stappen die na vaststelling van het
herindelingsontwerp plaatsvinden zijn uitgewerkt in hoofdstuk 6.

Waar moet een herindelingsontwerp aan voldoen?
Herindelingsontwerpen en -adviezen moeten voldoen aan de
bepalingen die zijn vastgelegd in de Wet arhi en het Beleidskader
gemeentelijke herindelingen. Het herindelingsontwerp moet door
de betrokken gemeenten ter inzage worden gelegd. Daarnaast
beoordeelt het kabinet het herindelingsadvies aan de hand van
enkele criteria. Het kabinet vraagt gemeenten en provincies om in
het herindelingsadvies aan te geven hoe aan deze criteria wordt
voldaan en om aan te geven op welke manier de voorgestelde
herindeling bijdraagt aan het bedienen van inwoners en het omgaan
met maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen. Het betreft de
criteria: draagvlak, bestuurskracht, interne samenhang en nabijheid
van bestuur en regionale samenhang. Deze vier criteria zijn nader
uitgewerkt in het beleidskader herindeling en worden nader
toegelicht in hoofdstuk 5.
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Hoe is dit stuk tot stand gekomen?
Voor de voorbereiding op het beoogde samengaan van de
gemeenten Landerd en Uden is een projectorganisatie
ingericht. Binnen deze projectorganisatie was de werkgroep
Herindelingsontwerp verantwoordelijk voor de totstandkoming van
het herindelingsontwerp. Diverse andere werkgroepen hebben
hiervoor input geleverd. Van belang is om hierbij te vermelden
dat de werkgroep Toekomstvisie & Participatie het proces heeft
begeleid dat heeft geleid tot de bijgevoegde toekomstvisie. Er
is bij inwoners met behulp van zogenaamde uitdagingen input
opgehaald en op 24 juni 2019 heeft het ‘Gemeente Maashorst
Festival’ plaatsgevonden. Hier hadden inwoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties de gelegenheid om onder meer
rondom thematafels hun mening te laten horen. Hierover meer in
hoofdstuk 4.

Van herindelingsontwerp naar nieuwe gemeente
Het herindelingsontwerp vormt de basis voor de nieuwe gemeente.
In dit document worden een aantal uitgangspunten geformuleerd
die gevolgen hebben voor de organisatie en inrichting van de
nieuwe gemeente. Na vaststelling van dit document zullen deze
uitgangspunten worden vertaald naar concrete ontwikkelopgaven.
Denk bijvoorbeeld aan een organisatiefilosofie, een inrichtingsplan,
harmonisatie van beleid en regelgeving en een visie op dorps- en
wijkgericht werken. Begin volgend jaar krijgt deze ontwikkelopgave
meer vorm.

1.3 Uitgangspunten

1.4 Leeswijzer
Dit herindelingsontwerp bestaat uit de volgende hoofdstukken:
-	Hoofdstuk 2 beschrijft de huidige gemeenten aan de
hand van ruimtelijke, economische en maatschappelijke
kenmerken.
-	Hoofdstuk 3 gaat nader in op de voorgeschiedenis en
beschrijft de meerwaarde van de voorgestelde herindeling.
-	De toekomstvisie voor de nieuwe gemeente komt
op hoofdlijnen aan bod in hoofdstuk 4, inclusief de
uitgangspunten voor dienstverlening en participatie.
Deze visie is samen met inwoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties opgesteld en beschrijft wat
voor een gemeente Maashorst in de toekomst wil zijn. Het
volledige document is opgenomen in bijlage I.
-	Hoofdstuk 5 bevat de toetsing van de herindeling aan de
criteria van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) en de visie van de Provincie NoordBrabant op het lokale bestuur in de regio.
-	Tot slot schetst hoofdstuk 6 de vervolgstappen na dit
herindelingsadvies in aanloop naar de samenvoeging
per 1 januari 2022.
Overigens is de volgorde van het noemen van de gemeenten
Landerd en Uden puur alfabetisch gekozen.
Hoofdstukken 3 en 5 overlappen elkaar gedeeltelijk.
Dit heeft ermee te maken dat beide hoofdstukken op zichzelf
staand volledig en leesbaar dienen te zijn.

Voor de voorgestelde herindeling gelden de volgende
uitgangspunten:
De nieuwe gemeente wordt per 1 januari 2022 gevormd.
-	De herindeling is geen doel op zich. Het is een middel om
een toekomstbestendige gemeente te vormen die haar taken
beter kan uitvoeren, die nieuwe opgaven kan oppakken
en die meerwaarde biedt voor haar samenleving en
grondgebied.
-	De samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden gaat
uit van gelijkwaardigheid.
-	De gemeenten gaan ongedeeld over. De buitengrenzen van
de huidige gemeenten vormen de buitengrens van de nieuwe
gemeente.
De naam van de nieuwe gemeente is Maashorst.
Deze uitgangspunten worden in dit herindelingsontwerp nader
toegelicht.
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2. Situatiebeschrijving
huidige gemeenten
De sociale, ruimtelijke én economisch kenmerken van Landerd
en Uden versterken elkaar in een nieuwe gemeente.
2.1 Gemeente Landerd
Kenmerkend voor Landerd zijn termen als zelfredzaamheid,
zorgzaamheid, organisatiekracht en ondernemingszin. Landerd kent
een grote betrokkenheid en gemeenschapszin.
Ontstaan, ligging en naam
De gemeente Landerd is op 1 januari 1994 ontstaan door het
samenvoegen van de voormalige gemeenten Schaijk en Zeeland.
Tot de gemeente Schaijk behoorde ook het kerkdorp Reek, dat tot
1 juli 1942 een zelfstandige gemeente was. Geografisch gezien ligt
gemeente Landerd op de grens van de Maaskant en het Brabants
Peelgebied. Landerd ligt tussen de gemeenten Oss, Uden, Grave,
Mill en Sint Hubert en Bernheze en op een steenworp afstand van
rivier de Maas.
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een grote betrokkenheid en gemeenschapszin. De gemeenschappen
in de dorpen en kernen zijn hecht en tot op zeker hoogte zelfstandig
en met een eigen karakter. De gemeente heeft respect voor deze
eigenheid, ondersteunt het versterken hiervan en zet in op het
vergroten van de leefbaarheid en diversiteit in de kernen. Een mooi
voorbeeld hiervan zijn de diverse zorgcoöperaties in de kernen. Zij
hebben tot doel dat met name kwetsbare mensen zo lang mogelijk
in het eigen dorp kunnen blijven wonen. De zorgcoöperaties werken
met veel vrijwilligers aan een goed sociaal klimaat en een goede
leefomgeving voor iedereen. Ook beschikt iedere kern over een
dorpsinitiatiefgroep die zich inzet voor de leefbaarheid in hun dorp,
uitgewerkt in diverse thema’s. Deze initiatiefgroepen beschikken
over een breed draagvlak in de kernen en door structureel overleg
met het gemeentebestuur worden relevante onderwerpen opgepakt.
Bron: Afbeeldingen ©2019 TerraMetrics, Kaartgegevens ©2019

De naam van de gemeente verwijst naar een landweer of ‘landerd’.
Dat was een strategisch gelegen wal, vaak aan beide zijden voorzien
van een gracht of sloot, die gebruikt werd als verdedigingslinie.
Tijdens de late Middeleeuwen en gedurende het beleg van Grave in
1674 zijn verschillende van dit soort wallen aangelegd. Eén van die
wallen was precies gelegen op de grens tussen Reek en Schaijk.
Volgens een kaartje uit 1840 liep de landerd parallel aan de weg van
de Reekse molen helemaal door tot Zeeland en verbond zo de drie
kerkdorpen 1.
Maatschappelijke kenmerken
Op 1 januari 2019 kende de gemeente Landerd in totaal 15.475
inwoners. Hieronder is het aantal inwoners uitgesplitst per kern.
Inwonersaantal per kern
Reek
Schaijk
Zeeland

1.720
7.028
6.727

Bron: Basisregistratie Personen (BRP) gemeente Landerd

Hoewel de gemeente Landerd eerder als krimpgemeente is
aangemerkt, laat de ontwikkeling van de bevolkingsaantallen over
de afgelopen tien jaar een structurele kleine groei zien.
Krachtige gemeenschappen met een eigen identiteit
Kenmerkend voor Landerd zijn termen als zelfredzaamheid,
zorgzaamheid, organisatiekracht en ondernemingszin. Landerd kent

Voorzieningenniveau op peil
In de drie kernen van de gemeente Landerd is het
voorzieningenniveau op peil. Het assortiment aan sportverenigingen
is groot en divers en biedt voor ieder wat wils. Ook voor haar
oudere inwoners beschikt Landerd over goede faciliteiten. Er zijn
diverse verpleeghuizen en woonzorgcentra met mogelijkheden voor
dagbesteding. Het Landerds aanbod aan onderwijsvoorzieningen
bestaat uit zes basisscholen en één onderwijsvoorziening voor
speciaal basisonderwijs. Voor het voortgezet onderwijs zijn
inwoners van Landerd aangewezen op onderwijsinstellingen in Oss,
Uden en Grave.

Samenwerking met inwoners en partners
Gemeente Landerd werkt heel bewust samen met inwoners,
professionals, bedrijven en (vrijwilligers)organisaties aan een
gezond en vitaal Landerd. Verder zijn er in iedere kern tal van
initiatieven door inwoners. Te denken valt aan initiatieven op het
gebied van: behoud van dorpshuizen, zonnepanelen, plaatsing en
onderhoud AED’s.
Gemeente Landerd heeft bestuurlijke en financiële belangen
in diverse externe partijen. Deze partijen voeren beleid uit voor
de gemeente. In veel van deze gemeenschappelijke regelingen
is ook de gemeente Uden vertegenwoordigd. Denk aan
gemeenschappelijke regelingen als de GGD, Ambulancevoorziening,
Veiligheidsregio Brabant-Noord en hetBrabants Historisch
Informatiecentrum.
Ruimtelijke kenmerken
Gemeente Landerd bestaat uit drie dorpskernen: Schaijk, Zeeland
en Reek. Het totale grondgebied van de gemeente beslaat ongeveer
7.070 hectare. De gemeente heeft hoofdzakelijk een groene en
landelijke uitstraling.
Met haar ligging nabij de rijkswegen A50 en A59 en met de
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provinciale wegen N277 en N324 die haar grondgebied doorkruisen,
is de bereikbaarheid van gemeente Landerd uitstekend. Ook zijn alle
kernen aangesloten op het openbaar busvervoer.

de Breakout Run in Schaijk, de Halfvastenfeesten in Zeeland en het
stREEKfeest in Reek ieder jaar veel bezoekers.

Natuurgebied De Maashorst

2.2 Gemeente Uden

Het westelijk deel van het Landerds grondgebied bestaat voor
een groot deel uit natuurgebied De Maashorst. Het grootste
aaneengesloten natuurgebied van Noord-Brabant. Ooit stroomde de
Maas door dit gebied. Maar door een breuk in de aardkorst (zie ‘De
Peelrandbreuk’) kwam de bodem steeds meer omhoog. Hierdoor
werd de Maas naar het oosten gedrukt en kwam het land hoger
te liggen. Dat hoge stuk land heet een horst. Vandaar de naam
Maashorst. Het lagergelegen gebied wordt een slenk genoemd.
Daarnaast zijn er nog de stuifduinen van de Bedafse Bergen.
Economische aspecten

Werkgelegenheid en bedrijvigheid
Het aantal banen in Landerd bedraagt ongeveer 6.130 banen,
verdeeld over 1.330 vestigingen. De economie van Landerd steunt
naast het MKB hoofdzakelijk op drie dragers: reguliere (industriële)
bedrijven, agrarische bedrijven en de toeristisch-recreatieve sector.
De industriële bedrijven in Landerd zijn met name gevestigd op
bedrijventerrein De Louwstraat in Schaijk en bedrijventerrein
Roskam-Voederheil in Zeeland en zijn samen goed voor ruim 30
hectare. De vraag naar bedrijfskavels in Landerd is nog altijd groter
dan het aanbod. Uitbreiding van bedrijventerrein Voederheil wordt
daarom onderzocht om lokale ondernemers ruimte te bieden.

Agrarische sector
Agrarische bedrijven zijn van oudsher erg belangrijk voor de
Landerdse economie. Sinds enkele jaren speelt onder meer de
regionale samenwerking via AgriFood Capital hierin een belangrijke
rol. Door strengere regelgeving vanuit het Rijk en de provincie
staat de sector voor belangrijke keuzes. De verwachting is dat een
behoorlijk aantal agrarische bedrijven de komende jaren zijn deuren
zal sluiten.

Kenmerkend voor Uden zijn de 5G’s: groen, gezond, gastvrij,
gezellig en gezamenlijk.
Ontstaan, ligging en naam
Van Uden is voor het eerst sprake rond het jaar 1200. Uit oude
kaarten kunnen we opmaken dat Uden rond de kom bestond uit
een aantal verspreid liggende nederzettingen, die geleidelijk een
eenheid zijn gaan vormen. In de 14e eeuw strekt de bevoegdheid
zich uit over de gehele vroegere heerlijkheid Uden, die bestond uit
de dorpen Volkel, Boekel, Zeeland en Uden. Nog voor het einde van
die 14e eeuw is er sprake van het Land van Ravenstein, waartoe
Uden behoort, en die wordt bestuurd door Duitse Vorsten. Dit land
van Ravenstein ligt als een enclave in Brabant. Het grootste deel van
Brabant hoort namelijk sinds 1629 bij de Republiek der Verenigde
Nederlanden. In 1800 wordt het Land van Ravenstein verkocht aan
de Nederlanden en vanaf 1815 hoort het bij het nieuwgevormde
Koninkrijk der Nederlanden. Uden en haar inwoners maken dus pas
sinds 1815 deel uit van de Nederlandse geschiedenis.
Uden is een middelgrote gemeente in de Peelrand en de Peelkern
in Noordoost-Brabant, centraal gelegen tussen grote steden
als Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Nijmegen. Aan de zuidzijde
wordt de gemeente begrensd door gemeente Meierijstad (tevens
zuidwest), gemeente Boekel en gemeente Sint Anthonis. Aan de
westzijde ligt gemeente Bernheze en aan de oostzijde gemeente
Mill en Sint Hubert. Gemeente Landerd ligt aan de noordzijde van
gemeente Uden.

Recreatie en toerisme
De toeristisch-recreatieve sector bruist. Met haar ligging tegen
natuurgebied De Maashorst is gemeente Landerd voor veel
toeristen een interessante uitvalsbasis. De sector speelt hier goed
op in. Met maar liefst zes grote recreatieparken en daarnaast nog
diverse andere typen verblijfsaccommodaties is Landerd goed voor
ongeveer 220.000 overnachtingen per jaar. Dat aantal groeit nog
altijd. Ook trekkers als de Liberation Route en de Zuiderwaterlinie
dragen hieraan bij. Daarnaast trekken populaire evenementen als

Maatschappelijke kenmerken
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Op 1 januari 2019 kende gemeente Uden in totaal 41.782 inwoners.
Hieronder is het aantal inwoners uitgesplitst per kern.
Inwonersaantal per kern
Odiliapeel
Uden
Volkel

1.988
36.227
3.567

Bron: Basisregistratie Personen (BRP) gemeente Uden

Sport, onderwijs, cultuur en recreatie: ‘In Uden is altijd wat te doen’
Uden heeft een hoog voorzieningenniveau met veel regionale
trekkers. De gemeente telt naast 19 basisscholen één middelbare
school, het Udens College (VMBO, HAVO en VWO). In de gemeente
is er een speciale school voor basisonderwijs en een school voor
speciaal onderwijs. Naast een rijk (sport)verenigingsleven is er
een aantal bekende trekpleisters als natuurgebied De Maashorst,
recreatiepark Hemelrijk, het winkelcentrum, Museum Krona,
Cultuurpodium De Pul, de bioscoop, de zwembaden, Theater
Markant en de vele cafés en restaurants. Daarnaast worden er
jaarlijks ook diverse evenementen georganiseerd in Uden, Volkel
en Odiliapeel, zoals Uden on Ice, Kersenpop, de Udense Kermis,
de Luchtmachtdagen, het Udense Carnaval, FestyLand en de
Schapendag.

Samenwerking met inwoners en partners
Er is de afgelopen jaren veel gedaan rond democratische
vernieuwing en burger- en overheidsparticipatie in gemeente Uden.
Aansprekende voorbeelden zijn: de G1000, Udenaar de Toekomst,
het Udenfonds, de dialoog over het vluchtelingenvraagstuk, de
omgevingsvisie en burgerparticipatie bij het opstellen van de
gemeentebegroting.
De gebiedsplatforms vormen binnen de gemeente een belangrijke
link tussen inwoners en overheid. Daarnaast is Udenaar de
Toekomst een actieve organisatie waarbinnen een grote groep
inwoners van de gemeente Uden zelf uitvoering geeft aan de
toekomstvisie 2020. Het is een participatie- en inspiratieplatform
waar inwoners samen werken aan ideeën en oplossingen om in
de toekomst van Uden een nog gezondere, groenere, gastvrijere
en gezelligere gemeenschap te maken. Het Udenfonds is een
aparte stichting die nauw samenwerkt met Udenaar de Toekomst
en initiatieven van inwoners waar mogelijk ondersteunt (www.
udenaardetoekomst.nl).

Het samenspel tussen gemeente, inwoners en organisaties is een
proces dat continu in ontwikkeling is. Bij verschillende projecten
wordt in een vroeg stadium de samenwerking gezocht met inwoners
en organisaties. Hiermee wordt dankbaar gebruik gemaakt van de
kennis en kunde die in de gemeente Uden aanwezig is.
Thema’s als werkgelegenheid, zorg, veiligheid en woningnood
houden zich niet aan gemeentegrenzen. In dat verband ziet de
gemeente Uden samenwerken als een vanzelfsprekendheid
binnen de netwerksamenleving. De gemeente Uden heeft als
visie dat de keuze voor een samenwerkingsverband altijd dient
te gebeuren vanuit het maatschappelijk belang. Niet slechts
regionale samenwerking van gemeenten onderling, maar juist
ook die samenwerking met private partijen en maatschappelijke
organisaties. Onder de noemer ‘verbonden partijen’ heeft
gemeente Uden zich bestuurlijk en financieel verbonden aan
verschillende publiekrechtelijke-, privaatrechtelijke en overige
samenwerkingsverbanden, zoals Veiligheidsregio Brabant-Noord,
GGD Hart voor Brabant, Omgevingsdienst Brabant-Noord, AgriFood
Capital en Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant.

Prettig en veilig wonen met sociale verbondenheid
De gemeente voorziet voor alle doelgroepen in kwalitatief goede,
geschikte huisvesting. Wijkplatforms houden voortdurend contact
met de inwoners en peilen wat direct nodig is in de wijk. Verder
wordt de toekomstige woningvoorraad steeds afgestemd op de
steeds veranderende woonwensen, met oog voor de personen met
een zwakkere positie op de woningmarkt.
Ruimtelijke kenmerken
Gemeente Uden bestaat uit drie dorpskernen: Odiliapeel, Volkel en
Uden. Het totale grondgebied van de gemeente beslaat ongeveer
6.753 hectare. Odiliapeel en Volkel hebben hoofdzakelijk een groene
en landelijke uitstraling. Uden heeft een meer stedelijke uitstraling,
niet in de laatste plaats door het uitgebreide winkelcentrum.
De drie woonkernen van de gemeente zijn uitstekend bereikbaar
met het openbaar vervoer. Buslijnen zorgen voor goede
verbindingen binnen de gemeente én naar omliggende gemeenten.
De aanleg van de A50 begin deze eeuw betekende het einde van de
relatief geïsoleerde ligging. Sindsdien is Uden makkelijk bereikbaar.
In Uden is geen treinstation, maar er zijn snelle busverbindingen
naar onder andere Oss, Eindhoven en Meierijstad.
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Natuurgebied De Maashorst
Uden is net als Landerd onderdeel van de samenwerking
natuurgebied De Maashorst. Er zijn veel wijstgronden in
natuurgebied De Maashorst te vinden. Dit zijn hooggelegen,
drassige gebieden waar het ijzerrijke grondwater als kwel
omhoogkomt. Een zeldzaam fenomeen dat nergens in Europa zo
goed zichtbaar is als in dit natuurgebied.
In de ondergrond van Oost-Brabant zitten breuken in de aardkorst.
De Peelrandbreuk is daarvan de belangrijkste. De Peelrandbreuk
komt vanuit Duitsland en loopt vanaf Roermond in noordwestelijke
richting langs Deurne, Bakel, Gemert, Boekel, Uden, Nistelrode,
Heesch verder tot in de Noordzee.
Economische aspecten

Werkgelegenheid en bedrijvigheid
Eind 2018 telde gemeente Uden 24.330 banen en 3.570 economische
vestigingen. Er zijn 774,9 banen per 1000 inwoners in de categorie
van 15–74 jaar. Uden heeft veel midden- en kleinbedrijf binnen haar
gemeentegrenzen. Er zijn relatief weinig grote bedrijven (boven
250 werknemers). De laatste jaren is de sector gezondheids- en
welzijnszorg sterk vertegenwoordigd door de komst van ziekenhuis
Bernhoven. Ziekenhuis Bernhoven is dan ook de grootste werkgever
in Uden, gevolgd door Vliegbasis Volkel.

2.3 Financiële aspecten van de huidige gemeenten
In deze paragraaf worden de belangrijkste financiële aspecten van
de huidige gemeenten Landerd en Uden beschreven. Paragraaf
4.4 gaat in op de financiële aspecten van de nieuwe gemeente na
samenvoeging.

Begroting en meerjarenbeeld
De saldi van de door de beide colleges aan de raad aangeboden
Programmabegroting 2019-2022 zoals weergegeven in tabel 1 zijn
het uitgangspunt. Deze uitkomsten zijn voor alle jaren positief.
Begrotingssaldi gemeente Landerd
(Bedragen in € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Totaal begrotingssaldo

1.252 N

514 N

32 V

353 V

Incidenteel saldo (b)

1.049 N

608 N

301 N

5 N

Dekking incidenteel tekort door
onttrekking uit behoedzaamheidsreserve

1.049 B

608 B

301 B

5 B

Structureel saldo

203 V

94 V

333 V

358 V

Dekking structureel saldo mutatie
behoedzaanheidsreserve

203
94 B

333 B

358 B

Storting incidenteel overschot in
behoedzaamheidsreserve

Saldo na dekking

0 B

De agrarische sector
De agrarische sector is belangrijk voor Uden. Behalve dat de
bedrijfseconomische waarde - bijvoorbeeld werkgelegenheid - groot
is, is de sector verantwoordelijk voor duurzame voedselproductie
en het onderhoud of beheer van het landschap. Uden vindt het
belangrijk dat er voldoende (beleids)ruimte wordt gegeven om
een transitie mogelijk te maken naar een gezond en duurzaam
voedselsysteem. De samenwerking binnen de regio Noordoost
Brabant en AgriFood Capital zijn van belang voor de lokale en
regionale economie.

Economische diversiteit
Uden staat bekend om zijn winkelcentrum. Niet alleen door het
gevarieerde aanbod van winkels, maar ook door de compacte vorm.
En natuurlijk door het grote aantal restaurants, cafés en hotels/b&b’s.
Een ontmoetingsplek voor zowel de Udenaren als bezoekers uit de
regio. Bovendien biedt Uden in zijn centrum veel extra voorzieningen,
zoals een theater, een bioscoop en een zwembad. De ontwikkelingen
in de detailhandel (de koopcultuur via internet) zorgen wel voor
uitdagingen in Uden.

Begrotingssaldi gemeente Uden
(Bedragen in € 1.000)

2019

2020

2021

Totaal begrotingssaldo

1.900 N

1.096 N

56 V

1.004 V

Incidenteel saldo (b)

1.283 N

931 N

96 N

108 V

Dekking incidenteel tekort door
onttrekking uit algemene reserve

1.283 B

931 B

96 B

Storting incidenteel overschot in
algemene reserve

108 N

Structureel saldo

617 N

Dekking structureel saldo mutatie
algemene reserve

617 B

Saldo na dekking

2022

0

165 N

152 V

896 V

165

152 B

896 B

Tabel 1: Begrotingssaldi in meerjarenperspectief. N = Nadeel; V = voordeel;
B = bestemmingsreserve

Belastingen per gemeente en de lokale lastendruk
In tabel 2 zijn de gemeentelijke belastingen die in Landerd en Uden
worden geheven op een rij gezet.

Voor Odiliapeel en Volkel vormt Vliegbasis Volkel een belangrijke
impuls voor de lokale economie. Defensie is voor deze kernen een
belangrijke werkgever en zorgt voor veel werkgelegenheid in de regio.
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Belastingen per gemeente
OZB

Landerd

Uden

X

X

Rioolheffing eigenaar
X

Rioolheffing grootverbruiker

X

X

Afvalstoffenheffing

X

X

Toeristenbelasting

X

Forensenbelasting

X

Parkeerbelasting

X

Reclamebelasting

X

Uden

2.035

1.700

Rioolheffing
Totaal woning eigenaar meerpersoonshuishoudens

238

203

2,273

1.903

Tabel 4: Gemeentelijke lasten per gemeente voor gemiddelde bedrijven

De totale belastingdruk in 2019 voor de eigenaar van een bedrijf
(met een gemiddelde waarde van € 400.000) is in Landerd 19%
hoger dan in Uden.

X

Tabel 2: Belastingen per gemeente

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in beide gemeenten OZB en
afvalstoffenheffing wordt geheven. De volgende belastingen worden
wel in Landerd geheven maar niet in Uden: forensenbelasting,
toeristenbelasting en rioolheffing gebruikers (inclusief
grootverbruikers). De volgende belastingen worden wel in Uden
geheven maar niet in Landerd: parkeerbelasting, reclamebelasting
en rioolheffing eigenaar. De precariobelasting wordt per 1-1-2022
afgeschaft en zal dus niet meer terugkomen bij de nieuw te vormen
gemeente.
In tabel 3 zijn de voor 2019 vastgestelde gemeentelijke woonlasten
per gemeente weergegeven, uit- gaande van gemiddelde
meerpersoonshuishoudens.
Meerpersoonshuishoudens
Belastingdruk 2019 woning eigenaar gemiddelde waarde
€ 275.000
OZB

Landerd

OZB

X

Rioolheffing gebruiker

Precariobelasting

Bedrijven
Belastingdruk 2019 gemiddelde waarde € 400.000

Reserves en voorzieningen
Het geraamde verloop van de reserves en voorzieningen voor
beide gemeenten voor de jaren 2018- 2022 is weergegeven in
de tabellen 5 en 6 (gebaseerd op de jaarrekeningen 2018 en de
programmabegrotingen 2019).
Omschrijving (bedragen x € 1.000)
Algemene reserves
Bestemmingsreserves

Uden

270

259

Afvalstoffenheffing

251

229

Rioolheffing

179

203

Totaal woning eigenaar meerpersoonshuishoudens

700

691

2019

2020

2021

2022

8.576

7.072

6.516

6.524

6.864

12.260

10.525

10.176

10.815

10.458

Totaal reserves

20.836

17.597

16.692

17.339

17.322

Voorzieningen

14.552

11.430

10.179

10.004

10.064

Bedrag aan reserves per inwoner
(2019)

1,1

Tabel 5: Reserves en voorzieningen Landerd (per 31 december van elk jaar)

Omschrijving (bedragen x € 1.000)
Landerd

2018

Algemene reserves

2018

2019

2020

2021

2022

42.254

43.556

43.886

44.853

45.225

Bestemmingsreserves

28.848

26.018

24.985

24.649

23.829

Totaal reserves

71.102

69.574

68.871

68.502

69.054

Voorzieningen

24.010

18.658

17.479

16.186

15.429

Bedrag aan reserves per inwoner
(2019) *

1,67

Tabel 3: Gemeentelijke woonlasten per gemeente voor meerpersoonshuishoudens

Tabel 6: Reserves en voorzieningen Uden (per 31 december van elk jaar)

De totale belastingdruk in 2019 voor een woningeigenaar
(met een gemiddelde woning-waarde van € 275.000) met een
meerpersoonshuishouden liggen in Landerd en Uden vrijwel op
hetzelfde niveau. Tussen de hoogte van de belastingsoorten OZB,
afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn er wel verschillen.

Landerd en Uden zijn qua omvang verschillende gemeenten. Om
toch een vergelijking te kunnen maken drukken we voor 2019 het
bedrag van de reserves per inwoner uit (Uden heeft op 1 januari
2019 41.725 inwoners, Landerd 15.529)

In tabel 4 zijn de voor 2019 vastgestelde lasten voor bedrijven per
gemeente weergegeven, uitgaande van een gemiddeld bedrijf

Ontwikkeling schuldpositie
Tabel 7 geeft op basis van de jaarrekeningen 2016-2018 en de
Programmabegrotingen 2019, de ontwikkeling van de netto
schuldquote weer (per 31 december van elk jaar).
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Gemeente)

2016

2017

2018

2.4 Personele aspecten van de huidige gemeenten

2019

Landerd

15,90% 17,40% 12,04% 37,01%

Uden

75,90% 76,80% 65,60% 93,40%

Landerd

Tabel 7: Ontwikkeling netto schuldquote

Landerd
De netto schuldquote is in 2018 lager (dus gunstiger) omdat er,
tegen de verwachting in, geen langlopende leningen afgesloten
zijn in 2018. Ultimo 2018 bedragen de langlopende schulden voor
Landerd € 4,8 miljoen. Deze lopende lening is ook conform de
raming verder afgelost. De verwachting is echter dat er vanaf
2019 wel geldleningen afgesloten moeten worden in verband met
voorgenomen investeringen (onder andere dorpshuis Zeeland).

Uden

Op 1 januari 2019 had de gemeente Landerd een formatie van 96 fte
waarvan 6,5 fte tijdelijk. De gemeente Landerd heeft vier afdelingen:
Bestuur en Managementondersteuning, Realisatie en beheer,
Samenleving en Ruimte. Elke afdeling bestaat uit een aantal teams.
Het afdelingshoofd of een teamleider stuurt deze teams aan.

Uden
Op 1 januari 2109 had de gemeente een formatie van 317 fte,
waarvan 6 fte tijdelijk.
Er zijn vier afdelingen: Publiekszaken, Maatschappelijke
Dienstverlening, Ruimte en Middelen. Elke afdeling bestaat uit een
aantal teams. Het afdelingshoofd of een teamleider stuurt deze
teams aan.

De netto schuldquote is verbeterd ten opzichte van 2017 door
een afname van de langlopende schulden (reguliere aflossing) en
een hoger saldo van baten (door met name incidentele verkopen
grondexploitatie). Het kengetal is fors beter ten opzichte van
de begroting 2018 doordat de verwachting was dat in 2018 een
langlopende lening van € 30 miljoen afgesloten moest worden.
Dit was uiteindelijk niet nodig. De verwachting is dat deze lening
in 2019 afgesloten moet worden, waardoor het kengetal alsnog
verslechtert. Bij de gemeente Uden is de schuldpositie in de
afgelopen jaren wel hoger dan in Landerd maar ook bij Uden is
de schuldpositie nog steeds gezond te noemen.

Weerstandsvermogen
Om een beeld te kunnen vormen van de financiële positie van de
herindelingsgemeente is het weer- standsvermogen één van de
indicatoren. Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre de
gemeente weerstandscapaciteit (financiële buffers) heeft om risico’s
op te vangen. In tabel 8 worden de weer- standscapaciteit en de
risico’s weergegeven. De cijfers zijn ontleend aan de jaarverslagen
2018, de peildatum is 31 december 2018.
Omschrijving (bedragen x € 1.000)
Totale weerstandscapaciteit
Totaal berekende risico’s
Ratio weerstandsvermogen 2019

Landerd

Uden

5.129

23.530

4.182

22.696

2,2 uitstekend

2,7 (uitstekend)

Tabel 8: Weerstandsvermogen
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3. Context en onderbouwing
Landerd en Uden willen samen één gemeente Maashorst zijn.
Een groene gemeente met een stevige ambitie qua dienstverlening,
voorzieningen en werkgelegenheid rondom natuurgebied
De Maashorst. Een gemeente die ertoe doet in de regio, die iets
te vertellen heeft en zo goed voor haar inwoners kan zorgen.
Een gemeente met zes krachtige kernen en een sterke identiteit.
Gelegen in en om natuurgebied De Maashorst kan ze zich met
recht hart en longen van Noordoost-Brabant noemen.

3.1 Voorgeschiedenis
Het vertrekpunt voor de herindeling van Landerd en Uden zijn
de coalitieakkoorden van beide gemeenten, waarin is vastgesteld
dat samen aan de nieuwe gemeente Maashorst wordt gewerkt.
Vervolgens hebben beide gemeenteraden een principeakkoord
gesloten waarin het voornemen tot herindeling is vastgelegd.
Deze besluiten vormen samen de directe aanleiding en de
democratische legitimatie van het herindelingstraject.
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Landerd
Sinds begin 2013 staat de bestuurlijke toekomst van gemeente
Landerd regelmatig op de politieke agenda. Na een analyse van de
sterkten en zwakten van de gemeente in het realiseren van haar
strategische visie, staan de verkiezingen in 2014 in het teken van
herindelen. Het nieuwe college besluit in het coalitieakkoord een
onderzoek in te stellen naar de behoeften van inwoners ten aanzien
van eventuele schaalvergroting en intensivering van samenwerking
met buurgemeenten. In juli 2015 neemt de gemeenteraad een motie
aan om een raadplegend referendum te houden over de bestuurlijke
toekomst van de gemeente. De motie vormt de aanleiding voor de
val van het college.
De nieuwe coalitie treedt in september 2015 aan en besluit om
de motie uit te voeren. Het referendum vindt plaats in november
van dat jaar. Inwoners mogen één of meerdere opties kiezen
uit 6 varianten. Het merendeel van de inwoners stemt voor een
Maashorstgemeente, een samenvoeging met gemeente Uden
inclusief (een deel van) gemeente Bernheze. De gemeenteraad
stemt twee maanden later in met een voorstel om een herindeling
met de gemeenten Uden en Bernheze nader te onderzoeken. Op dat
moment heeft de gemeenteraad van Bernheze al besloten dat zij
voorlopig zelfstandig blijft en niet zal ingaan op de uitnodiging.
“Het vormen van een nieuwe gemeente op basis van
gelijkwaardigheid gaat over de inwoners, het bestuur
en de ambtelijke organisatie. Het elkaar (nog meer)
versterken op de sterke punten en elkaar ondersteunen op de zwakkere punten.”
(Coalitieprogramma gemeente Landerd)
Uden
Schaalvergroting staat al langer op de bestuurlijke agenda
van gemeente Uden. Nadat een beoogde samenvoeging van
gemeente Uden, Veghel en Boekel in 1998 niet heeft geleid tot een
daadwerkelijk samengaan, staat de laatste jaren ook in Uden de
bestuurlijke toekomst van de gemeente regelmatig op de agenda
van de gemeenteraad. Zo ook in 2013 naar aanleiding van het
provinciale rapport ‘Veerkrachtig bestuur in Brabant’. Later dat
jaar stelt de gemeenteraad de ‘Udense visie op krachtig bestuur in
Brabant’ op. In deze visie wordt het samengaan met onder andere
gemeente Veghel en Landerd als mogelijke optie genoemd.

In 2014 sluit de gemeente Landerd zich aan bij de As50samenwerking rondom de snelweg A50 waar de gemeente Uden
al deel van uitmaakt. Ook natuurgebied De Maashorst versterkt de
samenwerking tussen Landerd en Uden. Zo komen de gemeenten
Landerd en Uden steeds dichter bij elkaar, ook als het gaat om het
zoeken naar een oplossing voor min of meer dezelfde uitdagende
maatschappelijke opgaven. Dit heeft geleid tot de wens om deze
samenwerking niet vrijblijvend te gaan vormgeven. Hierna besluit
de gemeenteraad van Uden in zijn vergadering van 9 juli 2015 om
gemeente Landerd uit te nodigen om samen te streven naar één
gemeente Maashorst.
“Wij zien een fusie van Uden en Landerd als een
eerste stap om onze bestuurskracht te versterken
en balans in de regio te brengen. We willen graag
het commitment aangaan. Wij betrekken inwoners,
bedrijfsleven en organisaties bij dit traject.”
(Coalitieakkoord gemeente Uden)

Gezamenlijke aanloop naar dit herindelingsontwerp
In oktober 2016 spreken de colleges van Landerd en Uden af om
te onderzoeken op welke wijze zij, op basis van gelijkwaardigheid,
samen een gemeente willen vormen, als eerste stap in de vorming
van gemeente Maashorst. Er wordt een plan van aanpak opgesteld
voor deze verkenning. De gemeenteraad van Landerd stemt
in maart 2017 echter tegen het voorliggende plan van aanpak,
maar neemt drie maanden later wel een motie aan waarin wordt
opgeroepen om de toekomstbestendigheid van beide gemeenten te
onderzoeken. Het onderzoek van Necker van Naem vindt plaats in
de periode van oktober 2017 tot januari 2018.
Langs de weg van met elkaar bouwen aan de relatie en het
vertrouwen over de toekomstige gezamenlijke maatschappelijke
opgaven, zetten de beide gemeenteraden op 8 november 2018 een
volgende stap in de besluitvorming over de bestuurlijke toekomst
van gemeente Landerd en Uden. Beide gemeenten spreken de
intentie uit om op 1 januari 2022 één nieuwe gemeente Maashorst
te vormen. Dit sluit aan bij de afspraken die zijn gemaakt in de
coalitieakkoorden van gemeente Landerd en Uden. Om ervoor te
zorgen dat de juiste stappen worden gezet, wordt een plan van
aanpak voor de totstandkoming van het herindelingsontwerp
en -advies opgesteld. Dat wordt op 28 februari 2019 vastgesteld
in beide gemeenteraden. Dit plan van aanpak beschrijft de
uitgangspunten voor een zorgvuldig proces, de stappen die moeten
worden gezet om te komen tot een herindelingsontwerp en -advies
en op welke wijze het participatietraject wordt vormgegeven.
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3.2 Landelijke context

3.3 Provinciale context

De voorgenomen herindeling van de betrokken gemeenten past in
de landelijke lijn van schaalvergroting van het lokale bestuur. In de
afgelopen twintig jaar is het aantal gemeenten gedaald van 633 naar
390. Hieronder wordt de landelijke context beschreven die heeft
geleid tot de voorgenomen herindeling.

Een gemeentelijke herindeling past binnen de provinciale visie.
De provincie Noord-Brabant staat voor grote opgaven. Economische,
demografische en andere ontwikkelingen vragen om een krachtige
gemeenschappelijke aanpak van kansen en problemen. Nieuwe
taken op het gebied van zorg, jeugd, arbeidsparticipatie en
energietransitie stellen hogere eisen aan gemeenten, waardoor
zij meer moeten samenwerken. De herindeling zal leiden tot een
moderne robuuste en bestuurskrachtige gemeente die haar taken
aan kan en voldoende is toegerust voor de toekomst. Hieronder
wordt uitgelegd hoe de provinciale visie tot stand kwam en wat de
belangrijkste punten zijn.

Lokaal bestuur in beweging
De inrichting van het openbaar bestuur is de afgelopen decennia
aan verschillende veranderingen onderhevig. Al sinds de jaren
‘90 is er een trend van opschaling zichtbaar. In april 2010 stelt
de werkgroep Openbaar Bestuur dat schaalvergroting ertoe leidt
dat gemeenten beter in staat zijn om taken van het Rijk en de
provincies – met name in het sociale domein – over te nemen.
Grotere gemeenten zijn slagvaardiger om zelfstandig hun taken uit
te voeren. Hierbij is de democratische legitimatie gewaarborgd en
wordt bestuurlijke drukte gereduceerd. Daar waar samenwerking
nodig is om maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden, zijn zij
beter in staat om rol- en taakbewust hun verantwoordelijkheid te
nemen en waar te maken.
Als gevolg van ontwikkelingen in de taakverdeling tussen
verschillende overheden is in de loop van de jaren het takenpakket
van gemeenten uitgebreid. Ook is de complexiteit van de
(maatschappelijke en ruimtelijke) taken en opgaven toegenomen.
De belangrijkste wijziging in die zin is de verschuiving van zorgen jeugdtaken naar gemeenten per 1 januari 2015 als gevolg van
de ‘decentralisaties in het sociale domein’. Ook de invoering van
de nieuwe Omgevingswet belegt meer verantwoordelijkheden bij
de lokale overheid. Dat betekent dat gemeentebesturen krachtig
moeten optreden om de veilige en prettige leefomgeving in de
gemeente te waarborgen. Uiteraard zijn de gemeenten bij hun taken
gebonden aan regelgeving, van EU, Rijk, provincie en gemeente
zelf, die steeds verandert, complexer wordt en meer met elkaar
samenhangt.
Bovengenoemde ontwikkelingen dragen in algemene zin bij aan de
continue schaalvergroting van gemeenten. Gemeenten moeten zich
inzetten voor een volwaardig, bestuurskrachtig lokaal bestuur dat is
toegerust op een integraal en substantieel takenpakket. Opschaling
van gemeenten is nodig om de robuustheid van het lokaal bestuur
te vergroten. Kleine gemeenten zijn immers bestuurlijk en ambtelijk
kwetsbaar, waardoor zij in toenemende mate moeite ondervinden
om voldoende bestuurskracht te genereren om taken uit te voeren
en om oplossingen te bieden voor de verschillende vraagstukken
vanuit de gemeenschap en het gebied.

(Veer)krachtig bestuur in Brabant
In september 2014 formuleert de provincie haar visie op
samenwerking. Die visie staat in het visiedocument ‘Leiderschap
en dienstbaarheid’: Samen op weg naar een (veer)krachtig bestuur
in Brabant: “Brabant is een sterke provincie waar de economische
vooruitgang kan rekenen op de kracht van samenwerking en
samenhang. De ziel van Brabant ligt in de gemeenschappen, in
de steden en de dorpen, waar mensen elkaar weten te vinden
en waar men samenwerkt ‘op de Brabantse manier’. Dit moeten
we koesteren en blijven ontwikkelen”. Met deze visie nodigt
de provincie de betrokken gemeenten, regionale bestuurlijke
organisaties en maatschappelijke partners uit om samen op
weg te gaan naar een bestuurlijke herinrichting van en voor
Brabant. Daadkracht, democratie, co-creatie, professionaliteit,
experimenteerruimte, schakelkracht en betrokkenheid zijn de
kernbegrippen in dit visiedocument. Dit document is tot stand
gekomen in samenspraak met de Vereniging van Brabantse
Gemeenten en een breed samengestelde expertgroep. Dit zijn de
belangrijkste uitgangspunten van de visie van de provincie:
- Groter is niet per definitie beter.
-	Om de economische positie in de regio te versterken
moeten overheden samenwerkingsverbanden aangaan. Met
verschillende partners en op verschillende schalen. Wat de
beste aanpak is, is afhankelijk van de situatie. (Veer)krachtig
bestuur gaat over het zo goed mogelijk oppakken van de
maatschappelijke uitdagingen.
- Oplossingen moeten zo veel mogelijk van onderop komen.
-	De provincie wil inspireren, stimuleren en faciliteren. Maar waar
nodig ook reguleren, vanuit haar rol als procesverantwoordelijke
voor de kwaliteit van het openbaar bestuur op lokaal niveau.
De overheden staan voor een dubbele opgave: aan de ene kant
is meer slag- en schakelkracht nodig. Aan de andere kant is het
belangrijk om herkenbaar te zijn voor de burger en betrokken
te zijn bij wat er lokaal gebeurt.
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De provincie Noord-Brabant en de Vereniging Brabantse Gemeenten
zetten onverminderd het beleid voort om de veerkracht van de
gemeenten te versterken. Op basis van de toekomstvisies van de
gemeenten wordt op regionaal niveau het gesprek aangegaan over
passende bestuursvormen.

3.4 Meerwaarde van deze herindeling
De gemeente fungeert steeds meer als eerste loket van haar
inwoners voor alle overheidsvragen. Achter dat loket zit een
complexiteit aan taken en bij de uitvoering van die taken
wordt een hoger kwaliteitsniveau verlangd om de inwoner
centraal te kunnen blijven stellen. Dit komt enerzijds omdat de
toepasselijke wetgeving hogere eisen stelt aan de gemeentelijke
dienstverlening. En anderzijds omdat de betrokken inwoners
wensen te participeren en veelal de kracht van die participatie
ook noodzakelijk is om met de beperkte gemeentemiddelen de
maatschappelijke opgaven te kunnen realiseren. Voorbeelden
van zulke opgaven zijn het waarborgen van de leefbaarheid in
de omgeving volgens de nieuwe Omgevingswet, de toenemende
digitale data-gestuurde dienstverlening en tegelijk de
complexiteit van bescherming en beveiliging van onderliggende
gegevens, participatieve invloed van betrokkenen met een
mogelijk afdwingbaar vervolg vanuit rechtsbescherming, de
aanhoudende roep in het sociaal domein om meer zorg en
voorzieningen voor jong en oud, de blijvende ontwikkeling van
de economische positie van onze regio en de bijdrage aan de
transitie naar duurzame energie.
De beide gemeenten realiseren zich dat in de huidige situatie
soms kansen onbenut blijven. Zij zijn ervan overtuigd dat zij
samen meer kunnen realiseren dan alleen. Onderstaand worden
enkele argumenten om te komen tot één nieuwe gemeente nader
uitgewerkt. Er liggen een aantal motieven ten grondslag aan de
wens van beide gemeenten om te herindelen.
1.

Bestuurskracht

Maashorst is een krachtige gemeente die in staat is om haar
bestuurlijke invloed te vergroten binnen de regio.
Maashorst is door haar grotere omvang beter in staat om
haar eigen geluid en wensen - in veranderende bestuurlijke
verhoudingen - kracht bij te zetten. Daardoor is zij beter in staat
om op te komen voor de belangen van haar inwoners, ondernemers
en maatschappelijke organisaties. De nieuwe gemeente vormt
een sterke samenwerkingspartner voor ondernemers en
maatschappelijke organisaties. Zij is in staat om meer slagkracht te
hebben met betrekking tot decentralisaties.

Aan de noordkant is buurgemeente Oss met het toevoegen van
gemeente Ravenstein, Lith en Geffen de afgelopen jaren continu
gegroeid. Aan de westkant zijn gemeente Veghel, Schijndel en
Sint-Oedenrode in 2017 samengegaan tot de nieuwe gemeente
Meierijstad. Aan de oostkant werken gemeente Cuijk, Boxmeer
en St. Anthonis momenteel aan de samenvoeging tot de nieuwe
gemeente Land van Cuijk. De nieuwe gemeente Maashorst gaat
mee in de regionale trend van bestuurlijke schaalvergroting
en blijft zo ook in de toekomst een stevige gespreks- en
samenwerkingspartner van haar buurgemeenten.
Ook draagt de gemeente zo bij aan het verminderen van de
bestuurlijke drukte: beide gemeenten nemen deel aan dezelfde
samenwerkingsverbanden. Het aantal bestuurlijke partners
vermindert als gevolg van de herindelingsactiviteiten in de
regio aanzienlijk. Zo zal in regionale overleggen het aantal
bestuurders aan overlegtafels afnemen. De verhoudingen in de
regio zullen daardoor wijzigen. Voor thema’s van bijvoorbeeld IT tot
volksgezondheid waarop de beide gemeenten al samenwerken is
een extra bestuurlijke laag niet meer nodig.
Ook uit het onderzoek van Necker van Naem (Regionale
toekomstbestendigheid, 2017) komt de conclusie dat op het gebied
van bestuur voordelen behaald kunnen worden. Tegelijkertijd wordt
benadrukt dat het van belang is om oog te hebben voor ‘opschalen’
en ‘afschalen’, een combinatie van besturen op een grotere schaal
met tegelijk meer aandacht voor de relatie van bestuur met
inwoners en kernen.’ De gemeenten Landerd en Uden herkennen
en erkennen dit en dit is een speerpunt voor de nieuwe gemeente,
zoals ook blijkt uit de toekomstvisie.
2.

Robuust en professioneel

Met deze herindeling ontstaat een grotere, robuustere en
professionelere organisatie, die meer aankan.
De nieuwe gemeente is ambitieus, bijvoorbeeld op het gebied
van de energietransitie en woningbouwopgave. Gezamenlijk zijn
Landerd en Uden bestuurlijk en organisatorisch beter in staat
om maatschappelijke opgaven te realiseren. Daarnaast krijgen
gemeenten steeds meer taken toebedeeld en aan producten
en diensten worden steeds hogere eisen gesteld. Zeker voor
gemeente Landerd, maar ook deels voor gemeente Uden, geldt dat
het alleen steeds moeilijker is om die taken op het noodzakelijke
kwaliteitsniveau te realiseren, rekening houdend met de complexe
regelgeving van EU, Rijk, provincie en gemeente zelf en binnen de
huidige financiële kaders. De beide gemeenten voorzien voor de
(middel)langere termijn dat de opgaven te zwaar worden en dat de
gemeenten in de huidige schaalgrootte deze opgaven op termijn niet
alleen aankunnen.
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Als gevolg van de schaalomvang van de nieuwe gemeente
verbetert de dienstverlening door de toenemende robuustheid en
professionalisering van de organisatie. Concreet komt dit tot uiting
in het dienstverleningsconcept van de gemeente en op specifieke
beleidsterreinen zoals het beheer van de openbare ruimte, het
buitengebied, zorg, handhaving en toezicht. Ook op het gebied van
bedrijfsvoering, in het bijzonder de bij wet verplichte digitalisering,
is een grotere gemeente in staat professioneler en doelmatiger
te werken. De gemeente is in staat om haar samenleving beter
te bedienen. Niet alleen gebeurt dit dan binnen de geldende
regelgeving, maar soms verplicht deze regelgeving tot optreden in
het algemeen belang om een veilige en prettige leefomgeving in de
gemeente te waarborgen.
Tegelijkertijd vraagt de nieuwe context om een verandering van
de bestuurscultuur. Vroegtijdige oplossingen en alternatieven
bij tegengestelde belangen, innovaties en experimenten voor
toekomstige ontwikkelingen, zijn wenselijk vanuit de samenleving.
De besturingsfilosofie moet worden aangepast aan de verschuiving
van de gemeentelijke rol van beleidsmaker en initiator naar
algemeen belangbehartiger en facilitator. Een nieuwe, grotere
gemeente is aantrekkelijk voor kwalitatief hoogwaardige
bestuurders.
De toename van robuustheid en professionalisering beperkt zich
niet tot enkel de gemeenten. Ook organisaties en (belangen)
groepen binnen de beide huidige gemeenten worden groter en
versterken zichzelf door kennisdeling en vermindering van de
kwetsbaarheid. Voorbeelden van groepen die in de aanloop naar de
samenvoeging al samenwerken zijn bewonersgroepen, bibliotheken,
natuurverenigingen en ondernemersorganisaties. Daarmee neemt
de participatiekracht toe.
3.

Groen en recreatie

Maashorst kan nog effectiever en actiever invulling geven aan
haar ambities op het gebied van natuur, recreatie en toerisme.
Het grondgebied van de nieuwe gemeente is 107 vierkante
kilometer. In gemeente Maashorst wordt groen en natuur
gewaardeerd. Maashorst wil groen zijn en blijven. Groen levert een
waardevolle bijdrage aan de leefomgeving, het geeft de samenleving
de mogelijkheid om te ontspannen en creëert werkgelegenheid bij
het ontvangen van bezoekers. Groen geeft gemeente Maashorst
aantrekkingskracht voor inwoners, ondernemers, werknemers,
bezoekers en recreanten met steeds weer een nieuwe aanwas. Dit
is zowel op kleine schaal in de eigen buurt als op grotere schaal het
geval.

Met deze samenvoeging ontstaan kansen om te investeren
(kwalitatief en kwantitatief) in natuur, recreatie en toerisme. De
toename van de strategische kracht van de organisatie stelt de
nieuwe gemeente beter in staat om visie en beleid te ontwikkelen
en uit te voeren op het gebied van natuur, recreatie, toerisme en
groen. Concrete voorbeelden zijn: de versterking van de natuurkern,
het beheer van het landschap in de nieuwe gemeente, met behoud
van de karakteristiek van stedelijk gebied en groen karakter; de
versterking van het profiel van stad en land; verhoging van de
toeristische aantrekkelijkheid. Tegelijkertijd is er sprake van de
versterking van de mogelijkheden voor toerisme en recreatie. Voor
het natuurgebied De Maashorst met een natuurkern van ca 1.500 ha
is het voortdurende streven om bewoners, bezoekers, ondernemers
de (oer)kracht van de natuur te laten ervaren. De nieuwe gemeente
benut de kracht van de Maashorst door toerisme en recreatie verder
te versterken. Inzet hierop geeft meer levendigheid en dynamiek
in de centra, een economische impuls voor de middenstanders,
vergroting van de leefbaarheid in de kernen en voor meer
beweging en ontspanning van de inwoners, wat bijdraagt aan
het welzijn. De nieuwe gemeente zal een bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van het natuurgebied, zodat meer mensen kunnen
genieten (en verdienen) van natuur en landschap in De Maashorst.
De herindeling biedt ook kansen voor de profilering als groene
gemeente vanuit de omringende hoogwaardige natuur, zoals
natuurgebied De Maashorst.
4.

Divers en aantrekkelijk

Met deze herindeling ontstaat een diverse en aantrekkelijke
gemeente waarin ‘stad’ en ‘platteland‘ elkaar aanvullen en
versterken.
De nieuwe gemeente Maashorst beschikt over een strategische
ligging, als gevolg van de aanwezigheid van twee snelwegen. Dit
draagt bij aan het aantrekkelijke vestigingsklimaat voor wonen en
werken. Diversiteit in bedrijvigheid betekent dat er een groot en
divers aanbod is van werkgelegenheid. Maashorst kent daarnaast
een rijk verenigingsleven. De diverse activiteiten en evenementen
maken dat er veel te doen is voor jong en oud. De kern Uden met
haar stedelijke voorzieningen en regionale aantrekkingskracht
wordt aangevuld met landelijk gebied en vitale, krachtige kernen.
Uden ontwikkelt zich verder tot een nog meer veelzijdig centrum
met een uitgebreid pakket aan voorzieningen, waarop niet alleen
de overige kernen een beroep kunnen doen, maar dat ook buiten
de gemeentegrenzen een sterke regiofunctie heeft. De gemeenten
Landerd en Uden onderstrepen de conclusie uit 2017 (Regionale
toekomstbestendigheid, Necker van Naem) dat ‘het ‘gemengde’
karakter van een nieuwe gemeente Landerd-Uden (stad en land)
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vraagt om extra aandacht voor de verhouding van stedelijk en
landelijk gebied en de manier waarop de gemeente samen met haar
inwoners werkt aan het in standhouden van voorzieningen in stad èn
land. Het ‘ommeland’ ontwikkelt zich tot een gebied van regionale
en landelijke betekenis als het gaat om recreatie en toerisme. Ook
biedt de uitbreiding van het grondgebied meer mogelijkheden voor
de afwisseling van natuur, landbouw en woningbouw.
5.

Krachtig kernenbeleid

Er ontstaat een moderne gemeente die samen met de
samenleving werkt aan vitaliteit in de kernen.
Gemeente Maashorst bestaat uit zes vitale kernen en beschikt
over een breed aanbod van groen en voorzieningen. Groei is nodig
om klein te blijven, oftewel juist één grotere gemeente met meer
kernen is beter in staat om de kwaliteit, vitaliteit en sociale cohesie
in de kernen te borgen. De nieuwe gemeente kan snel en effectief
reageren op ontwikkelingen in de kernen. Dankzij meerdere kernen
is de nieuwe gemeente in staat om kennis en kwaliteit op te bouwen
als het gaat om kernenbeleid en is zij gedreven om innovatief en
samen met die kernen na te denken en afspraken te maken over
vormen van participatie. De beide huidige gemeenten hebben, elk
op hun eigen wijze, ingezet op participatie. Uiteraard met respect
voor de diversiteit van de kernen. De gemeenten geven de inwoners
en organisaties meer verantwoordelijkheid en invloed op sociale en
fysieke maatregelen in hun directe leefomgeving met als belangrijk
doel het gemeentelijk aanbod beter afstemmen op de vraag van de
samenleving.
Een herindeling biedt mogelijkheden om vanuit gedeelde
ervaringen op dit terrein een verdere kwaliteitssprong te maken.
Kernen, inwoners en bewonersinitiatieven zoeken elkaar nu
al op in dit proces en versterken elkaar. In de nieuwe grotere
gemeente kunnen inwoners mogelijk beter participeren doordat
ze zich sterker kunnen verenigen. Bij de (vernieuwde) invulling
van maatschappelijke opgaven is het niet alleen denkbaar om
hierbij meer georganiseerde groeperingen te betrekken, maar is
het ook noodzakelijk om met de beperkte gemeentemiddelen de
maatschappelijke opgaven te realiseren. Het uitgangspunt is steeds
om de belangen van de inwoners goed te behartigen. Zo kunnen
ondernemers, bewonersgroepen, natuurverenigingen en andere
organisaties en belanghebbenden waardevolle bijdragen en nieuwe
inzichten geven bij de gewenste ontwikkelingen.

6.

Bijdrage aan krachtig bestuur in Noord-Brabant

Schaalvergroting past in landelijke en provinciale trends.
Dat de ontwikkelingen en opgaven waar een gemeente voor staat
in toenemende mate vraagt om samenwerking of schaalvergroting
is niet nieuw. Al in 2011 stelt de provincie: ‘De manier waarop de
overheid zich organiseert, sluit steeds minder goed aan bij de
economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Als Brabant
op een succesvolle manier aan de slag wil met de ingewikkelde
maatschappelijke opgaven die op ons afkomen én kansen wil
pakken, moet het anders: efficiënter, flexibel en veel meer samen
met bedrijven en maatschappelijke organisaties. Tegelijkertijd moet
de overheid betrokken en benaderbaar zijn – dicht bij haar burgers
staan.’
Ook in andere delen van Brabant zien we dat gekozen wordt voor
vormen van samenwerking, ambtelijke fusie of herindeling. De
recente herindelingen tot de gemeenten Meierijstad, Altena en de
lopende herindeling in het Land van Cuijk zijn hier voorbeelden
van. Sterke gemeenten zijn van belang om naar de toekomst
zorg te dragen voor een sterke economie en sociaal vitale
omgeving. In bestaande samenwerkingen kan met meer invloed
beter worden opgekomen voor het gemeentebelang, doordat
er meer gelijkwaardige partijen deelnemen aan de regionale
samenwerkingsverbanden. De voorgenomen herindeling van
de gemeenten Landerd en Uden past in dit beeld. Er ontstaat
een grotere gemeente met een sterkere positie in de regio. De
vermindering van het aantal gemeenten draagt ook bij aan de
bestuurskracht en bestuurlijke balans in de regio. De nieuwe
gemeente Maashorst realiseert zich hierbij terdege dat op termijn
een verdere doorontwikkeling van de nieuwe gemeente niet
ondenkbaar is.
7. Regie in eigen hand

Landerd en Uden bepalen hun eigen toekomst.
Aansluitend op eerdere argumenten kan gesteld worden dat de
ontwikkelingen als het gaat om bestuurskracht, schaalvergroting
en samenwerking snel kunnen gaan. Gemeente Landerd en Uden
vinden het van belang om hierin proactief te zijn en zelf een keuze
te maken voor hun eigen toekomst. Ervaring ook in andere delen
van het land leert dat te lang wachten kan betekenen dat er geen
keuzes meer zijn. Landerd en Uden bevinden zich nu in de positie
dat zij weloverwogen kunnen beslissen over hun bestuurlijke
toekomst. Beide gemeenten gaan als gelijkwaardige partners
het herindelingsproces in, wat al blijkt uit het onlangs doorlopen
participatieproces. Gezamenlijk wordt gebouwd aan een nieuwe
gemeente die invulling geeft aan hierboven genoemde aspecten.
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Dit hangt ook nauw samen met het bestuurlijk uitgangspunt
om ongedeeld samen te gaan. De diversiteit aan kernen, het
buitengebied én de omvang van de nieuwe gemeente maken dat met
deze herindeling een schaalsprong wordt gemaakt die niet alleen
voor nu, maar ook voor toekomstige ontwikkelingen belangrijk is.
8. Solidariteit

Bestuurskracht is ook een kwestie van geven en nemen.
Landerd en Uden realiseren zich dat de beide huidige gemeenten
verschillen van omvang en mede daardoor ook voor verschillende
opgaven staan. Met het ontstaan van een nieuwe gemeente
verschillen daarmee ook de genoemde voordelen, de ene gemeente
zal daar soms sneller de effecten van ondervinden dan de ander.
Kenmerkend voor (bestuurs)kracht is ook om in staat te zijn
verder vooruit te kijken en niet alleen oog te hebben voor de eigen
belangen, maar ook voor de belangen van de buurgemeenten en de
regio. Bestuurskracht is geven en nemen.
Op basis van voorgaande weergave en de weergave elders in
dit document, vatten we de meerwaarde van de herindeling als
volgt samen:
-	Publieke kracht:	met onderstaande krachten
is de nieuwe gemeente
toekomstbestendig en
bestuurskrachtig genoeg ook
voor de nieuwe, maatschappelijke
opgaven;
-	Participatiekracht:	identiteitsbehoud van kernen
en wijken als expliciet beleid,
stimuleert de bereidheid van de
betrokkenen tot participatie bij
beleidsontwikkelingen;
-	Samenwerkingskracht: 	als sterkere gemeente in
regioverhoudingen ontstaat meer
regio-invloed, de nieuwe gemeente
is daarmee in staat om effectiever
en hoogwaardiger samen te
werken;
-	Ontwikkelkracht:	de maatschappelijke opgaven
worden met de bestuurskracht
en personeelskracht passend
strategisch, tactisch en uitvoerend
vertaald;
-	Bestuurlijke kracht:	naast vereenvoudiging van de
bestuurlijke sturing worden de
krachten voor het aanpakken van
de maatschappelijke vraagstukken
gebundeld;

-	Handelingskracht:	een gemeente van ongeveer 57.000
inwoners kan nu met voldoende
gekwalificeerd personeel
de meeste werkzaamheden
zelfstandig aan;
-	Handhavingskracht:	een grotere gemeente is door de
schaalsprong beter in staat om als
toezichthouder op te treden;
-	Financiële kracht:	over, van, voor financiële middelen
bestaan meer zekerheden
om de steeds weer nieuwe
maatschappelijke uitdagingen
voldoende financieel te dekken;
-	Organisatiekracht: 	bundeling van krachten bij de
dienstverlening aan de inwoners,
instellingen en bedrijven voor het
toegangsloket tot de overheid;
-	Operationele kracht	met de publieke waarden van
participatie en gelijkheid zijn de
activiteiten voor de uitvoering of
aanpassing van beleid voorspelbaar
en helder;
-	Personeelskracht:	de robuuste ambtelijke organisatie
maakt de gemeente een
aantrekkelijke werkgever voor
de aantrekking en behoud van
professioneel personeel.

3.5 Naamgeving
Gemeente Maashorst wordt de naam van de nieuwe gemeente.
Dit is het uitgangspunt van de besturen van Landerd en Uden. De
namen van de zes kernen (Uden, Volkel, Odiliapeel, Zeeland, Reek
en Schaijk) blijven behouden.
De keuze voor deze naam is gebaseerd op een aantal argumenten:
De naam Maashorst geeft een gemeenschappelijk geografisch
element weer. Het natuurgebied De Maashorst is een belangrijke
verbindende factor tussen gemeenten Landerd en Uden en van
belang voor het karakter van de nieuwe gemeente. Het grootste
gedeelte van dit natuurgebied bevindt zich binnen de grenzen van de
nieuwe gemeente. De naam Maashorst heeft een uitstraling die past
bij de visie op de nieuwe gemeente en is herkenbaar en geografisch
herleidbaar. Daarnaast voldoet de naam aan algemeen gangbare
criteria rondom lengte, uitspreekbaarheid, samenstellingen en
woordspelingen.
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Inwoners hebben tijdens de uitdagingen regelmatig hun steun
uitgesproken voor de naam van de nieuwe gemeente. Ook tijdens
het Festival gemeente Maashorst op 24 juni 2019 is de bezoekers
gevraagd hun mening te geven over de naam van de nieuwe
gemeente. Er kwamen weinig suggesties voor een nieuwe naam
en er blijkt weinig weerstand tegen de naam Maashorst. In de
positionering van de nieuwe gemeente wordt gebruik gemaakt van
de bekendheid van de namen van de zes kernen. De identiteit van de
kernen blijft ook met de nieuwe gemeentenaam overeind.
De naam van de nieuwe gemeente is besproken met
buurgemeenten. De meeste buurgemeenten (Boekel, Grave,
Meierijstad, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis) steunen de keuze
voor de naam Maashorst. Deze gespreksronde heeft niet geleid
tot een heroverweging van de naam Maashorst voor de nieuwe
gemeente.

3.6 Zes dorpen, één gemeente
De grondgebieden, dorpen en kernen van de beide gemeenten
gaan volledig met elkaar samen om een aantal redenen. Allereerst
draagt het samengaan van beide gemeenten bij aan het vormen van
een nieuwe gemeente die haar opgaven kan realiseren. Het volledig
samengaan leidt tot een schaalsprong en daarmee tot vergroting
van de slagkracht zoals in het vorige hoofdstuk beschreven. Daar
komt bij dat het volledig samengaan van Landerd en Uden ervoor
zorgt dat beide gemeenten ook een gelijkwaardige partner zijn
in dit proces. Landerd en Uden vormen gezamenlijk een nieuwe
gemeente vanuit de krachten van beide huidige gemeenten. Een
ongedeelde herindeling benadrukt de gelijkwaardigheid van
beide gemeenten, ook in het proces naar de herindelingsdatum
toe. Bovendien draagt het ongedeeld samengaan bij aan de
financiële draagkracht voor en maatschappelijke betrokkenheid
bij de zo belangrijke speerpunten van de nieuwe gemeente, zoals
het natuurgebied De Maashorst. De nieuwe gemeente fungeert
als sterk bestuurlijk orgaan boven de zes kernen en de groene
gebieden, met elk hun eigen identiteit en kwaliteiten. Die eigenheid
en onderlinge verscheidenheid worden gezien als een kwaliteit in de
huidige gemeenten en worden voortgezet in de nieuwe gemeente.
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4. De nieuwe gemeente
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe gemeente Maashorst eruit
komt te zien en welke ambities zij heeft. Dit geeft houvast bij het
verder bouwen aan de nieuwe gemeente. Ook geeft het houvast aan
de manier waarop we met elkaar omgaan en met datgene wat op
ons afkomt. Kortom, in de toekomstvisie zijn de ideeën en visies
van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties
samengebracht om richting te geven aan de koers van de nieuwe
gemeente: hoe gaan we om met onze inwoners? Wat gaan we doen
rondom onderwerpen als bijvoorbeeld duurzaamheid, kernen en
buitengebied? Hoe geven we invulling aan onze dienstverlening?
Hoe richten we onze organisatie in?
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Samen bouwen aan een nieuwe gemeente
We vinden het belangrijk om onze inwoners, ondernemers,
maatschappelijke organisaties en medewerkers maximaal te
betrekken bij de totstandkoming van onze nieuwe gemeente.
Daarom hebben we samen met hen een toekomstvisie gemaakt
waarin we samen bepalen hoe de nieuwe gemeente eruitziet na
herindeling, welke uitdagingen, opgaven en trends we over 20
jaar verwachten en hoe we daar nu al op in kunnen spelen.
Door middel van het aangaan van uitdagingen zijn we de
afgelopen maanden op een laagdrempelige en innovatieve
manier in contact gekomen met onze samenleving. Door deze
aanpak zijn we met een brede vertegenwoordiging van de
samenleving in contact gekomen en hebben inwoners kunnen
laten horen en zien wat met nu én in de toekomst belangrijk
vindt. Deze toekomstvisie is het resultaat van de uitdagingen,
verdiepende gesprekken en thematafels.
Daarnaast zijn we met verschillende maatschappelijke
organisaties in gesprek gegaan over thema’s die de herindeling
raken. Via thematafels hebben alle belangengroepen hun
inbreng kunnen leveren op de visie op de nieuwe gemeente.
Deze gesprekken worden vanzelfsprekend voortgezet na
vaststelling van dit herindelingsontwerp.

4.1 Uitgangspunten toekomstvisie
In deze paragraaf worden de uitgangspunten van de toekomstvisie
beknopt weergegeven. Voor de volledige visie wordt verwezen naar
bijlage I.
Zes dorpen, één gemeente
Odiliapeel, Reek, Schaijk, Uden, Volkel en Zeeland: zes
verschillende kernen, met ieder hun eigen kenmerken. Maar ook
overeenkomsten: het zijn zes hechte kernen, mensen staan voor
elkaar klaar, organiseren en ondernemen samen dingen. Inwoners
ontmoeten elkaar in ontmoetingsplekken in hun omgeving. Hier
zijn vrijwilligers druk in de weer. Het verenigingsleven bruist! Er zijn
mooie ontmoetingen en vriendschappen ontstaan.
Een aantrekkelijke plek om te wonen,
te werken én te bezoeken!
Het is heerlijk thuiskomen in de gemeente Maashorst, na een
werkdag, school of een andere activiteit. Ook nieuwe inwoners
voelen zich snel thuis. Veel jongeren blijven in het dorp wonen waar
ze zijn opgegroeid, want het woningaanbod is uitgebreid.

Ook ouderen vinden hun plekje, dankzij aanpassingen van bestaande
gebouwen. Ook innovatieve en nieuwe gebouwen zorgen ervoor dat
iedereen fijn kan (blijven) wonen waar hij of zij dat wil. Voor jong en
oud is duidelijk waar zij terecht kunnen met zorgvragen.
Een kleine boodschap doe je in je eigen kern. Alle
basisvoorzieningen zijn daar gebleven. Voor meer stadse
voorzieningen gaan mensen een dagje naar de grootste kern van
de gemeente (centrum Uden). Daar vind je horecazaken en een
gevarieerd winkelaanbod. Samen met inwoners bekijken we welke
vervoersmiddelen nog meer mogelijk zijn. Zo kan iedereen gaan
wanneer hij of zij wil! Ook natuurgebied De Maashorst is goed en
veilig bereikbaar.
De gemeente staat bekend als een bedrijvige gemeente. Het
is onderdeel van ‘De Agrifood-regio’. Het is fijn werken in deze
gemeente en regio, ook dankzij veel innovatieve ontwikkelingen.
Betaalde functies én vrijwilligersfuncties worden steeds meer
ingevuld. Ook mensen die verder van de arbeidsmarkt af staan,
gaan steeds vaker aan het werk.
We zijn een groene gemeente. Daarom is er een
duurzaamheidsagenda gemaakt. Zo zorgen we er samen voor dat
we goed omgaan met ‘ons’ stukje op de aarde. Inwoners besparen
energie, wekken zelf energie op, gooien weinig voedsel weg en
zamelen hun afval nauwkeurig in.
Het buitengebied: een fijne plek voor iedereen
Boerenbedrijven zijn veranderd, maar dat zorgt ook voor volop
nieuwe ideeën. Samen ontdekken we die en kijken we hoe we ons
buitengebied verder kunnen ontwikkelen. Het natuurgebied De
Maashorst is uitgegroeid tot een prachtige trekpleister. Het aantal
toeristische overnachtingen in onze gemeente groeit. Steeds meer
toeristen ontdekken al het moois dat onze gemeente te bieden
heeft.
De natuur krijgt veel aandacht. Mensen én dieren leven in een
gezonde omgeving. We zijn zuinig op de mooie landschappen en
voelen ons hier samen verantwoordelijk voor.
Samen denken, samen doen
Samen met alle inwoners uit alle kernen maken we onze gemeente
zoals we graag willen dat deze is. We gaan met elkaar in gesprek,
luisteren naar elkaars ideeën en wensen en bedenken samen
oplossingen. Iedereen mag meedenken en meedoen. Heb je vragen
aan de gemeente? Of hulp nodig? De gemeente denkt met u mee.
In het dienstverleningsconcept komt te staan hoe we met elkaar
om willen gaan.
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Consultatie
Begin september 2019 hebben de gemeenten Landerd en Uden
hun inwoners en organisaties in de gelegenheid gesteld om aan
te geven in hoeverre zij zich kunnen vinden in de toekomstvisie
en de naam Maashorst. Hiertoe is een vragenlijst ontwikkeld
die iedereen online kon invullen én onderzoekers zijn alle
kernen ingegaan om mensen op straat aan te spreken en deze
vragen voor te leggen. Er hebben in één week tijd 665 mensen
meegedaan met deze consultatie. 93% daarvan gaf aan op de
hoogte te zijn van de herindeling. De reacties op de nieuwe
naam Maashorst laten een overwegend positief beeld zien.
Twee derde van de respondenten staat positief of neutraal
tegenover de naam Maashorst. Een derde van de respondenten
ondersteund de naam Maashorst niet. De rapportage naar
aanleiding van de consultatie is als bijlage toegevoegd aan het
Herindelingsontwerp.

4.2 Financiële aspecten
In paragraaf 2.3 zijn de financiële gegevens van de huidige
gemeenten uiteengezet. In deze paragraaf wordt ingegaan op de
financiële aspecten van de nieuwe gemeente na samenvoeging.
Financiële effecten van de samenvoeging
Op basis van de financiële gegevens van de huidige gemeenten
Landerd en Uden in paragraaf 2.3 is de conclusie dat door een
gemeentelijke herindeling zowel positieve als negatieve effecten op
de exploitatie ontstaan. Er treden effecten op in de bestuurskosten,
belastingopbrengsten en diverse lasten als gevolg van harmonisatie
van beleid. Zeker voor dit laatste is het te vroeg om de effecten te
kwantificeren. Uit de herindelingsscan blijkt dat er een financieel
krachtige gemeente ontstaat. De nieuwe gemeente start ook met
een solide reservepositie.
Daling algemene uitkering uit het gemeentefonds
Na de herindeling zal de algemene uitkering uit het gemeentefonds
van de nieuwe gemeente ongeveer € 285.000 lager zijn dan de
optelsom van de algemene uitkeringen van de huidige gemeenten.
De belangrijkste oorzaak van de daling van de algemene uitkering
is dat in de berekening van de algemene uitkering elke gemeente
een vast bedrag krijgt. Door de samenvoeging van twee gemeenten
vervalt één vast bedrag.
Dit nadeel wordt opgevangen door wegvallende kosten als gevolg
van de samenvoeging. In de loop van de tijd kunnen mogelijk

besparingen worden behaald door vermindering van bestuurlijke
en managementfuncties en efficiënter werken, met name op het
gebied van bedrijfsvoering. Bezuinigingen zijn geen doel van deze
herindeling.
Preventief toezicht op grond van de Wet arhi
Een gemeente waarvan de raad een herindelingsontwerp heeft
vastgesteld, komt onder preventief toe- zicht van de provincie te
staan op grond van artikel 21 van de Wet arhi. Preventief toezicht
houdt in dat in elk geval de begroting, de begrotingswijzigingen en
de kredietbesluiten goedkeuring behoeven.
Daarnaast kunnen Gedeputeerde Staten hiervoor nog een aantal
andere besluiten met een financiële strekking aanwijzen. Door
gemeente Landerd en Uden wordt gewerkt aan een afsprakenkader
hoe invulling te geven aan de toepassing van het financieel toezicht.
De provincie neemt kennis van die afspraken.
Het preventief toezicht loopt nog een jaar door na de
herindelingsdatum, omdat de begroting door de nieuwe raad moet
worden vastgesteld. Hierdoor wordt niet voldaan aan de wettelijke
termijn van vast- stelling van de begroting vóór 15 november voor
het begrotingsjaar, waardoor er automatisch preventief toezicht
geldt.
Tijdelijke herindelingsbijdrage
Als gevolg van een gemeentelijke herindeling ontstaan er
gedurende de eerste jaren kosten die als frictiekosten benoemd
kunnen worden. Te denken valt aan automatiseringskosten,
harmonisatie van verordeningen en uittredingskosten
gemeenschappelijke regelingen. Ter dekking van de frictiekosten
kent de algemene uitkering uit het gemeentefonds de tijdelijke
verdeelmaatstaf herindeling (ook wel Arhi-uitkering genoemd). De
vergoeding is afhankelijk van het werkelijke aantal inwoners op
1 januari van het jaar voorafgaand aan de herindeling en ook de
uitkeringsfactor in dat jaar T-1. Deze tijdelijke maatstaf zou op basis
van de huidige gegevens (meicirculaire 2018) uitkomen op ongeveer
€ 6,3 miljoen. Dit bedrag wordt bij een herindeling per 1 januari
2022 als volgt uitgekeerd:
Jaar

Bedrag (x € 1 mln)

2021

€ 1,27

2022

€ 2,03

2023

€ 1,02

2024

€ 1,02

2025

€ 1,02

Tabel 9: Herindelingsbijdrage
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Harmonisaties
Op pagina 71 van de herindelingsscan is een groot aantal
aanbevelingen opgenomen die van belang zijn voor de nieuwe
gemeente. Een deel daarvan betreft afspraken die in voorbereiding op
de herindeling gemaakt moeten worden. De financieel belangrijkste
aanbevelingen van de provincie (Herindelingsscan) zijn:
•	Zorg dat de begroting 2020 (en verder) wordt ingediend met
ten minste een structureel en reëel sluitend begrotingsjaar.
Door de instelling van het financieel toezicht op grond van de
Wet arhi zijn de begrotingen van gemeente Uden en Landerd
aan goedkeuring onderworpen. Goedkeuring wordt in principe
alleen verleend als het begrotingsjaar structureel en reëel
sluitend is ingediend.
•	Stem de uitgangspunten en parameters die gebruikt worden
bij het opstellen van de begroting voor de nieuwe gemeente, de
grondexploitaties, investeringen etc. tijdig met elkaar af.
•	Stem het financiële beleid dat onder andere is opgenomen in de
financiële verordening met elkaar af en zorg dat er concepten
van deze verordeningen beschikbaar zijn per januari 2022.
• Inventariseer de frictiekosten.
•	Formuleer gezamenlijk beleid ten aanzien van onderhoud
kapitaalgoederen, zoals de gewenste kwaliteitsniveaus.
• Stem de investeringen tijdig op elkaar af.
•	Bepaal voor de lokale heffingen of deze gehandhaafd
blijven en maak voorstellen voor harmonisatie van de
belastingverordeningen inclusief tarieven.
•	Stem beleid af voor de bepaling van de weerstandscapaciteit, de
stille reserves en de risico’s.

Positie van het personeel
Het uitgangspunt is dat de medewerkers van beide organisaties een
plek te geven in de nieuwe gemeente. Op 1 januari 2022, de datum
van de herindeling zijn de Wnra (Wet normalisering rechtspositie
ambtenaren) en de hierop gewijzigde Wet arhi (Wet algemene regels
herindeling) in werking getreden. Dit kader bepaalt onder andere
dat het personeel met uitzondering van de gemeentesecretaris
en griffier, overgaat naar de nieuwe gemeente. Voor de
gemeentesecretaris en de griffier van de op te heffen gemeenten
geldt een uitzonderingspositie: anders dan het overige personeel
worden deze functionarissen van rechtswege eervol ontslagen
op de dag voor de datum van herindeling. Met de Wnra geldt het
private arbeidsrecht, dat ontslagbescherming biedt bij overgang van
personeel bij een herindeling.
Afspraken worden vastgelegd in een Sociaal Plan
De besturen van Landerd en Uden zorgen er in onderling
overleg voor dat alle voorzieningen op tijd worden voorbereid.
Zij doen dit in goed overleg met de nog op te richten Bijzondere
Ondernemingsraad (BOR) en het Bijzonder Georganiseerd Overleg
(BGO/BLO). Samen stellen zij het Sociaal Plan op. In dit Sociaal
Plan wordt de overgang van het huidige personeel naar de nieuwe
gemeente opgenomen. Zo kan de nieuwe gemeente op een goede
en verantwoorde wijze van start gaan binnen de kaders van wet- en
regelgeving.

4.3 Personele aspecten
Voorbereiding
Gemeenten Landerd en Uden hebben voorbereidingen getroffen
voor de personele overgang naar de nieuwe gemeente. Met ingang
van 1 juli 2020 zijn er personele afspraken gemaakt over vacatures
en mobiliteit tot de herindelingsdatum van 1 januari 2022 (op
moment van schrijven liggen deze afspraken ter advisering voor aan
de medezeggenschapsorganen).
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5. Toetsing van de herindeling
In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de criteria van de minister
van BZK de vorming van gemeente Maashorst nader onderbouwd.
Iedere gemeente wordt bij wet ingesteld, zo ook gemeente Maashorst. Daar is een wetsvoorstel-procedure voor nodig. Belangrijk
onderdeel van deze procedure is het opstellen van een herindelingsontwerp en -advies, zoals ook in hoofdstuk 1 toegelicht. Recent
heeft het kabinet het Beleidskader gemeentelijke herindeling 2018
vastgesteld ter uitwerking van het Regeerakkoord 2017 – 2021 ‘Vertrouwen in de toekomst‘. In dit beleidskader zijn vier criteria opgenomen waaraan het kabinet de voorgenomen herindeling toetst:
• Draagvlak
• Bestuurskracht
• Interne samenhang en nabijheid van bestuur
• Regionale samenhang
In de volgende paragrafen volgt een toetsing aan elk van deze vier
beoordelingscriteria. Het herindelingsadvies zelf vindt zijn weg via
de provincie Noord-Brabant naar de minister. Deze stappen zijn
nader uitgewerkt in hoofdstuk 6.

5.1 Draagvlak
Het kabinet onderscheidt drie categorieën van draagvlak die van
belang zijn:
•
Lokaal bestuurlijk draagvlak
•
Regionaal draagvlak
•
Maatschappelijk draagvlak

51

Herindelingsontwerp
gemeente Maashorst

Lokaal bestuurlijk draagvlak

Beide gemeenteraden steunen het voornemen tot herindeling.
Het draagvlak voor de herindeling is in beide gemeenten groot. De
beide gemeenten hebben op eigen initiatief en met eigen onderbouwing gekozen voor het samengaan van gemeenten Landerd en
Uden. De gemeenteraden hebben een principebesluit genomen,
daarin hebben zij met ruime meerderheid besloten tot samenvoeging van Landerd en Uden tot één gemeente per 1 januari 2022.
Vervolgens hebben de gemeenteraden de Colleges van burgemeester en wethouders opgedragen, een herindelingsontwerp en -advies
voor te bereiden zoals dat staat beschreven in de Wet algemene
regels herindeling, kortweg: Wet arhi.
Regionaal draagvlak

Brede steun onder buurgemeenten en provincie.
In de voorbereiding naar de nieuwe gemeente zijn Landerd en
Uden in gesprek gegaan met buurgemeenten om het proces van de
herindeling toe te lichten. Ook hebben zij informatie op gehaald hoe
de regiogemeenten aankijken tegen de herindeling van Landerd en
Uden. Een afvaardiging van de colleges van Landerd en Uden is in
overleg gegaan met de besturen van de omliggende gemeenten. In
de maanden april-juni 2019 hebben deze bestuurlijke besprekingen
plaatsgevonden met de volgende buurgemeenten: Bernheze, Boekel, Grave, Meierijstad, Mill en Sint Hubert, Oss en Sint Anthonis.
De buurgemeenten staan nagenoeg allemaal positief tegenover
de voorgenomen samenvoeging. Alleen gemeente Oss heeft aangegeven enkele kanttekeningen bij de herindeling te plaatsen. De
buurgemeenten geven aan dat het van belang is dat een herindeling
wordt gesteund door de inwoners en dat er een gedegen proces met
hen wordt doorlopen. Daarnaast is het een bestuurlijke keuze/afweging die aan iedere gemeente voor zich is om te maken. Een aantal
gemeenten heeft aangegeven bewust zelfstandig te willen blijven
maar tegelijk de overwegingen van gemeenten Landerd en Uden te
begrijpen.
Gemeente Landerd en Uden gebruiken de naam Maashorst als
werknaam voor de nieuwe gemeente. Over de naam Maashorst
verschillen de buurgemeenten van mening. Het merendeel van de
buurgemeenten geeft aan geen bezwaar te hebben tegen het gebruik van deze naam. De twee gemeenten die deel uitmaken van het
natuurgebied De Maashorst hebben beide in de gemeenteraad een
motie aangenomen over de voorgestelde naam.

Constructief samenwerken aan regionale opgaven.
Alle buurgemeenten geven aan op dit moment goed te kunnen
samenwerken met Landerd en Uden in de regio en spreken de wens
uit om deze prettige samenwerking ook na de herindeling voort te

zetten. Vooral de grotere buurgemeenten zijn op zoek naar andere gemeenten die als partner een bijdrage kunnen leveren aan de
regionale opgaven. Landerd en Uden hebben aangegeven juist te
willen groeien om zo een volwaardige partij te zijn die in de regio
haar bijdrage kan leveren. Men is nieuwsgierig naar het profiel van
de nieuwe gemeente en of er specifieke onderwerpen zijn waarop
de nieuwe gemeente zich straks gaat profileren en een bijdrage wil
leveren aan de regio. Het advies daarbij is om een focus aan te brengen die past bij de gemeente en waarbij je elkaar in de regio kunt
aanvullen. Als risico daarbij wordt benoemd de interne focus die
er logischerwijs is tijdens het proces van herindeling en de periode
erna.
Het verzamelverslag van de bestuurlijke overleggen is opgenomen
in bijlage IV.
Maatschappelijk draagvlak

Innovatief en creatief participatieproces bij totstandkoming
herindelingsontwerp en toekomstvisie.
Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisatie zijn nadrukkelijk bij de toekomstvisie en de naamgeving betrokken. Landerd en Uden hebben hiertoe een gezamenlijk, uniek, proces geïnitieerd bestaande uit een aantal fasen. In de eerste fase (verkenning)
zijn uitdagingen gebruikt om met inwoners en groepen in gesprek
te gaan over de nieuwe gemeente. Vanuit deze opbrengsten zijn de
eerste speerpunten en opgaven voor de nieuwe gemeente geformuleerd. In de volgende fase zijn de opbrengsten bekend gemaakt en
was er ruimte om hierop aan te vullen en te reageren (verrijking).
De derde fase (verdieping) stond in het teken van het Festival gemeente Maashorst op 24 juni 2019. Hier zijn de opbrengsten tot op
dat moment gepresenteerd en hebben verdiepende en verrijkende
gesprekken plaatsgevonden. Alle input is verwerkt in de toekomstvisie (bijlage I). Vervolgens was de maand september een consultatieronde plaatsgevonden. Inwoners zijn persoonlijk en online benaderd
en gevraagd of zij zich herkennen in de toekomstvisie en de hierin
benoemde speerpunten.
Deze herindeling leidt net als bij veel andere herindelingen in het
land in beperkte mate tot verschillen van inzicht en weerstand in
de samenleving. Wij nemen de zorgen van onze inwoners, ondernemers en organisaties zeer serieus. In aanloop naar de nieuwe
gemeente zullen we deze discussies in de samenleving met bijzondere aandacht blijven volgen en het gesprek met iedereen blijven
aangaan.
Het resultaat van deze consultatieronde is opgenomen in de bijlage.
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Betrokkenheid samenleving
In het participatietraject hebben we gebruik gemaakt van het expertschap van inwoners, ondernemers en organisaties van beide gemeenten. Deze aanpak past bij de manier waarop Landerd en Uden
haar samenleving wil betrekken bij onderwerpen. Dit zal ook een
ambitie zijn voor de nieuwe gemeente.
Inwoners hebben op een laagdrempelige en nieuwe manier kunnen
meepraten, -denken en -doen. Daarnaast hebben georganiseerde
groepen zich op verschillende momenten laten horen over hun visie
op de nieuwe gemeente. Zo hebben gebiedsplatformen, initiatiefgroepen, zorgcorporaties, ondernemersverenigingen belangenbehartigers uit de agrarische en toeristische sectoren constructief
meegepraat tijdens de verschillende bijeenkomsten. De afgelopen
maanden hebben honderden betrokkenen hun stem laten horen en
daarmee vormgegeven aan dit document.

Uitdagingen
In de periode van maart tot en met juni 2019 hebben wij onze samenleving gevraagd mee te denken over de vorming van gemeente
Maashorst. Op basis van het motto ‘Doe, denk en praat mee’ hebben
wij iedereen uitgedaagd om ons te laten weten wat belangrijk is. Niet
in de vorm van ‘klassieke’ inspraakavonden, maar op een creatieve manier, via uitdagingen. Hierdoor hebben we enkele honderden
bijzondere gesprekken gevoerd en mooie verhalen opgehaald.

Festival
Tijdens het Festival gemeente Maashorst op 24 juni 2019 hebben we
in een tentoonstelling de uitkomsten van de uitdagingen laten zien.
Er is veel gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om op dat moment
nog een reactie mee te geven. Ook hebben we met gesprekken
gevoerd over verschillende thema’s die in de fase ervoor naar voren
zijn gekomen. We zijn met een kleine 550 inwoners, ondernemers en
andere organisaties in gesprek gegaan over voor hen belangrijke onderwerpen. Er is veel aanvullende informatie opgehaald om de juiste
ambities bij deze onderwerpen te formuleren. Interessante lezingen,
optredens en muziek maakten het tot een echt festival.
Het kabinet vraagt aan gemeenten om een logboek bij te houden.
Daarin moet staan op welke wijze inwoners en maatschappelijke
organisaties betrokken en geraadpleegd zijn in het herindelingsproces. Dit logboek is bijgevoegd in bijlage II.
Er is brede steun voor de beoogde herindeling onder de betreffende lokale besturen, de samenleving en de regio.

5.2 Bestuurskracht
Volgens het Beleidskader gemeentelijke herindeling is een veel
gehanteerde definitie van bestuurskracht: het vermogen van gemeenten om hun wettelijke en niet-wettelijke taken uit te voeren en
daarvoor de benodigde maatschappelijke en bestuurlijke relaties
aan te gaan. En dat hieruit volgt dat bestuurskracht behalve een
lokale (gemeentelijke) dimensie ook een regionale dimensie kent.
De opgaven waar de gemeente voor staat op het gebied van ruimte,
economie, zorg, ecologie en de energietransitie (zie ook hoofdstuk
3) overstijgen de schaal van iedere gemeente afzonderlijk qua capaciteit en middelen voor de noodzakelijke kwaliteit. Het schaalniveau
van de nieuwe gemeente sluit beter aan op het schaalniveau van
deze nieuwe urgente maatschappelijke uitdagingen. De herindeling
van Landerd en Uden is dan ook een passende oplossing om de
maatschappelijk opgaven te vertalen naar de noodzakelijke strategische, tactische en uitvoeringsactiviteiten. Ook in de regio krijgt
de nieuwe gemeente na de herindeling een betere strategische
positionering in haar samenwerking met de regiogemeenten of als
de opdracht ligt bij medeoverheden zoals de provincie en/of maatschappelijke partners zoals een zorgverzekeraar.
De nieuwe gemeente vereenvoudigt de bestuurlijke sturing in de
omgevingen van Landerd en Uden. Ook wordt de positionering in
de bovenlokale bestuurlijke krachtenvelden versterkt in voor het
overgrote deel gelijke samenwerkingsverbanden. Ook de organisatorische kwetsbaarheid bij de dienstverlening neemt af en de regie
op de samenwerkingsverbanden neemt toe. Door het voorgaande
neemt de invloed op de maatschappelijke opgaven toe, wat een stevigere participatiekracht van de gemeenschap kan genereren. Dat
alles past bij de nieuwe maatschappelijke opgaven die steeds complexer, meer in samenhang met elkaar en veelal meer regionaal in
samenwerking moeten worden opgepakt door een gemeente.
De nieuwe gemeente is bovendien op een overspannen arbeidsmarkt beter in staat om voldoende gekwalificeerd personeel aan te
trekken en vast te houden. Hierdoor is adequate ambtelijke ondersteuning gewaarborgd bij alle bestuurlijke aangelegenheden waarin het gemeenbestuur dient te handelen. Ook het voeren van een
gezonde financiële huishouding met een publieke verantwoording
behoort hiertoe.
Gemeente Maashorst bezit met bijna 60.000 inwoners voldoende
bestuurskracht om haar taken in het belang van haar gemeenschap op te pakken.
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5.3 Interne samenhang en nabijheid van bestuur
Landerd en Uden kiezen voor samenvoeging op basis van gelijkwaardigheid. Beide gemeenten geloven dat gelijkwaardigheid ervoor
zorgt dat het beste van beiden wordt doorgegeven in de nieuwe
gemeente. Landerd en Uden voeren dezelfde publieke taken uit voor
hun bevolking en nemen plaats in grotendeels dezelfde samenwerkingsverbanden, op grondgebieden die qua grootte vergelijkbaar
zijn met elkaar. Ook zijn de grondgebieden qua grootte vergelijkbaar
met elkaar en is het natuurgebied De Maashorst een belangrijk verbindend element. Het karakter van de gemeenten, beide bestaand
uit drie kernen, maakt dat de gemeentelijke kernenbenadering, met
behoud van de eigen identiteit, wordt voortgezet. Dat is passend bij
de sterke betrokkenheid van de inwoners bij hun (dorps)kern. Ook
de participatiekracht van de kernen zorgt ervoor dat de bestuurlijke
verbondenheid dichtbij wordt gehouden.
Uiteraard krijgt de nieuwe gemeente hiermee een nieuw en afwisselend profiel dat met de waarde voor alle kernen een gezamenlijkheid creëert op alle terreinen, van economie, duurzaamheid,
werkgelegenheid, bereikbaarheid tot het aanbod van uiteenlopende
(sociale) voorzieningen voor jong en oud. Naar verwachting ontstaat bij iedereen dan ook snel een innerlijke trots en nieuwe identiteit voor gemeente Maashorst. In de nieuwe gemeente kan ook
adequater worden opgetrokken bij kwesties van openbare orde en
veiligheid door de beschikking over meer ambtelijke capaciteit en
één bestuurlijke sturing bijvoorbeeld bij de ‘vliegbasis Volkel’ die
volledig komt te liggen op het grondgebied van gemeente Maashorst
Op uiteenlopende terreinen werken de gemeenten al een lange tijd
intensief samen door afstemming vanuit gezamenlijk belang.
De nieuwe gemeente verbindt de kernen met elkaar door allerhande beschikbare voorzieningen, recreatiemogelijkheden
en landschappelijke waarden. Hierop is het goed mogelijk voor
Maashorst om specifiek dorps- en kernenbeleid vorm te geven
en daarbij de onderlinge samenhang en de lokaal merkbare
meerwaarde te behouden in het bestuurlijke evenwicht tussen
de kernen en de gemeente als geheel.

5.4 Regionale samenhang
In de regio is een tendens zichtbaar dat gemeenten groter worden
dan wel zich ambtelijk verenigen. Om evenwicht te houden in die
regionale verhoudingen is de vorming van gemeente Maashorst
meer dan welkom. In de samenwerking en relatie vanuit een meer
gelijke schaalgrootte ligt het delen van de problematiek en het zoe-

ken naar oplossingen hiervoor meer voor de hand. En waar het gaat
om natuurgebied De Maashorst gaat het grootste gedeelte van dit
gebied toebehoren aan gemeente Maashorst, waarbij wordt ingezet
op instandhouding van de opgebouwde samenwerking met de andere betrokken gemeenten en eigenaren, ondernemers en andere
instanties.
Eerder al is omschreven dat het vormen van een nieuwe gemeente zorgt voor meer regio-invloed en dat hierdoor de bevolking zich
beter bestuurlijk vertegenwoordigd voelt. Uiteraard werkt voormelde bestuurlijke en ambtelijke versterking van de regio-invloed door,
waar de samenwerkingsverbanden relaties opbouwen met grote
bedrijven en maatschappelijke instellingen.
Ook gemeente Maashorst zal constructief samenwerken in de
regio. De vorming van één nieuwe gemeente past in de ontwikkelingen in de rest van de regio, en draagt bij aan de regionale
bestuurskracht en het verminderen van de bestuurlijke drukte.

5.5 Criteria provincie Noord-Brabant
Volgens de recente evaluatie van het programma ‘(Veer)Krachtig
bestuur’ heeft de provincie Noord-Brabant een impuls gegeven aan
de bestuurskracht van Brabantse gemeenten en andere partijen die
betrokken zijn bij het aanpakken van verschillende maatschappelijke opgaven. Hierin is het volgende van belang voor de samenvoeging tot gemeente Maashorst terug te vinden: “Rond de A50 werken
de gemeenten Bernheze, Landerd, Oss, Uden en Veghel (opgegaan
in Meierijstad) samen in de As50. De samenwerking heeft zich aan
meerdere kanten ontwikkeld, zo is in 2014 Landerd toegetreden,
wordt op sommige dossiers de samenwerking uitgebreid tot As50+
(met Boekel en waterschap Aa en Maas) en is Veghel in 2017
samen met Schijndel en Sint-Oedenrode Meierijstad geworden.
De gemeenten Landerd en Uden hebben in deze periode samenwerking verkend. In december 2018 nemen zij het principebesluit
om per 1 januari 2022 te fuseren.” Hieruit volgt dat gemeente
Maashorst goed past in het provinciale programma ‘(Veer)Krachtig
bestuur’. In vervolg op het evaluatieonderzoek stelt de provincie
mogelijk later een eigen beleidskader op, aansluitend op het landelijke beleidskader gemeentelijke herindeling. En als daarbij het
advies wordt overgenomen om aandacht te besteden aan de wijze
waarop de eigen identiteit van kernen kan worden behouden, dan is
dat criterium al uitgewerkt onder de paragrafen Bestuurskracht (bij
Participatiekracht), de Interne samenhang en nabijheid van bestuur
en (onderstaande) Conclusie.
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5.6 Conclusie
De voorgestelde herindeling met de samenvoeging van gemeenten
Landerd en Uden tot gemeente Maashorst toetst de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties aan de criteria uit het
nieuwe Beleidskader gemeentelijke herindeling. De aanvullende
provinciale beoordeling uit paragraaf 5.5 is ook uitgewerkt onder
deze criteria.
Uit bovenstaande invulling van de criteria blijkt dat de voorgestelde herindeling voormelde toetsing kan doorstaan. Er is kortweg
een breed bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak voor de bestuurskrachtige gemeente Maashorst die duurzaam de huidige
en toekomstige maatschappelijke opgaven aankan met voldoende
betekenis en meerwaarde voor haar gehele samenleving en fysieke
leefomgeving en voor de regio.
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6. Vervolgstappen
6.1 Van herindelingsontwerp naar herindelingsadvies
De zienswijzeprocedure
Iedereen die dat wil krijgt de mogelijkheid om op een
laagdrempelige manier een zienswijze in te dienen op het
voorliggende herindelingsontwerp. Dit document wordt (inclusief
populaire samenvatting) zowel fysiek als digitaal ter inzage gelegd.
Het herindelingsontwerp wordt fysiek ter inzage gelegd op de
gemeentesecretarie van beide gemeenten (wettelijke verplichting)
en op verschillende locaties in iedere kern van beide gemeenten.
In Uden zijn dat de volgende locaties: de publiekshal in het
gemeentehuis te Uden, de bibliotheek in Uden, het dorpshuis de
Schakel te Volkel en het dorpshuis Terra Victa te Odiliapeel. In
Landerd wordt het document ter inzage gelegd in de publiekshal in
het gemeentehuis te Zeeland, het dorpshuis De Phoenix in Schaijk
en het gemeenschapshuis Het wapen van Reek. Alle inwoners
hebben de mogelijkheid om in deze kernen het herindelingsontwerp in te zien.
Digitaal wordt het herindelingsontwerp gepubliceerd op de
gemeentelijke websites www.landerd.nl en www.uden.nl en
op www.opwegnaargemeentemaashorst.nl.
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De officiële en gelijktijdige bekendmaking van de terinzagelegging
doen gemeenten Landerd en Uden op woensdag 30 oktober 2019
in hun Gemeenteblad op www.Overheid.nl met vermelding van de
zakelijke inhoud van het gelijkluidend Raadsbesluit tot vaststelling
van het Herindelingsontwerp, de vindplaatsen waar dit ontwerp
ter inzage is gelegd en de wijze waarop een zienswijze kan worden
ingediend. De wettelijke termijn van de terinzagelegging start de
dag na bekendmaking en loopt van donderdag 31 oktober tot en met
vrijdag 27 december 2019.
Gedurende de terinzagelegging organiseren gemeenten Landerd
en Uden één inloopbijeenkomst in iedere kern, waarschijnlijk op
de bovengenoemde locaties, zodat inwoners zeven opties hebben
om een bijeenkomst te bezoeken. Gedacht wordt aan inloop vanaf
14:00 uur tot 21:00 uur waarbij een vertegenwoordiging van de
raden, colleges en werkgroepen vertegenwoordigd is om vragen
te beantwoorden over het herindelingsontwerp en desgewenst te
helpen bij het indienen van een zienswijze.
Er zijn twee manieren waarop een zienswijze kan worden ingediend:
ofwel door het indienen van een open/zelfgeschreven zienswijze per
brief of per e-mail, ofwel door het indienen van een invulformulier.
Het e-mailadres waar zienswijzen naartoe gestuurd kunnen worden
is zienswijze@opwegnaargemeentemaashorst.nl. Het postadres
waar zienswijzen naartoe gestuurd kunnen worden is Postbus 35,
5410 AA Zeeland of Postbus 83, 5400 AB Uden onder vermelding van
‘zienswijze herindelingsontwerp’.
Een andere eenvoudige manier om een zienswijze in te dienen, is
door het invullen van het invulformulier. Het invulformulier, dat
zowel digitaal als op papier ingevuld kan worden, wordt ingedeeld
in de onderdelen die terugkomen in het herindelingsontwerp.
Het invulformulier kan online worden ingevuld op www.
opwegnaargemeentemaashorst.nl (of hier naartoe geleid via
de gemeentelijke websites www.Landerd.nl en www.Uden.nl).
Daarnaast liggen op alle locaties waar het herindelingsontwerp ter
inzage ligt papieren invulformulieren klaar. Ingevulde formuleren
kunnen vervolgens op locatie in een afgesloten en beveiligde bus
gestopt worden.
Reactie op ingekomen zienswijzen
Indieners van een zienswijze krijgen binnen één werkweek een
ontvangstbevestiging. Dit is een standaard bericht, waarin niet
inhoudelijk wordt gereageerd op de ingediende zienswijze. In dit
bericht wordt aangegeven wanneer en via welke weg indieners een
inhoudelijke reactie krijgen op hun zienswijze.

In de Reactienota Zienswijzen wordt inhoudelijk gereageerd op de
ingekomen zienswijzen. Of de zienswijzen individueel of geclusterd
worden beantwoord hangt af van de ingekomen zienswijzen. Hierbij
is vooraf voldoende aandacht besteed aan de bescherming en
(digitale) beveiliging van de persoonsgegevens. In het (privacy)
register wordt vooraf overeenkomstig de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) uitgewerkt welke persoonsgegevens
waarvoor worden gebruikt. In ieder geval zullen de zienswijzen in
de Reactienota Zienswijzen, als bijlage bij de openbare versie van
het uiteindelijke Herindelingsadvies, niet te herleiden zijn naar
privépersonen.
Herindelingsadvies
Afhandeling van alle zienswijzen op het herindelingsontwerp leidt
uiteindelijk tot vaststelling van een Herindelingsadvies door beide
raden, op voordracht van beide colleges.

6.2 Wetgevingsproces
Nadat de gemeenteraden het herindelingsadvies hebben
vastgesteld sturen de colleges het stuk naar Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant. Gedeputeerde Staten voorzien het
herindelingsadvies van een zienswijze, die zij samen uiterlijk 1
juli 2020 toesturen naar de minister van BZK. Vervolgens toetst
de minister het herindelingsadvies aan de criteria zoals benoemd
in het Beleidskader herindeling uit 2018. Wanneer de minister
het herindelingsadvies overneemt, zal zij een wetsvoorstel aan de
Ministerraad opstellen. Vervolgens wordt dit voorstel voorgelegd
aan de Raad van State, waarna het wordt ingediend bij de Tweede
Kamer. Na behandeling en stemming over het wetsvoorstel in de
Tweede en Eerste Kamer publiceert de regering de aangenomen
wet in het Staatsblad.

6.3 Voorbereiding op de samenvoeging
In aanloop naar 1 januari 2022, de datum waarop de nieuwe
gemeente wordt gevormd, worden voorbereidingen getroffen op het
gebied van personeel en organisatie, ICT, harmonisatie van beleid
en regelgeving, financiën en dienstverlening. Het ‘ontwerp’ van
de nieuwe gemeente wordt gemaakt, hoe komt deze eruit te zien?
Deze fase loopt van begin 2020 tot begin 2021. In de laatste fase van
het herindelingstraject worden alle plannen, visies en strategieën
geïmplementeerd, zodat er op 1 januari 2022 een krachtige nieuwe
gemeente staat.
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II.

Maatschappelijk logboek

Wanneer?

Dit logboek is een overzicht van de draagvlak-bevorderende activiteiten die gemeente
Landerd en Uden hebben ondernomen ten behoeve van de herindeling. Deze
draagvlakbevordering dient breed te worden opgevat: het is zowel gericht op de
inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers als op de eigen medewerkers,
ondernemingsraden en politiek-bestuurlijke organen. Het overzicht staat in dienst van het
criterium ‘draagvlak’ uit het Beleidskader gemeentelijke herindelingen. Bijgevoegd zijn
ook de verslagen van de bijeenkomsten met inwoners, maatschappelijke organisaties en
ondernemers.

Landerd en
Uden

Landerd en
Uden

Het logboek begint in november 2018, vanwege het nemen van het principebesluit in
die maand, maar in de maanden en jaren daarvoor is in lokale en regionale kranten
en in medewerkersportals ook al regelmatig gecommuniceerd over de gemeentelijke
samenwerking en de voorgenomen herindeling. Ook de communicatie-uitingen in verband
met de eerdere poging van de gemeenten om te fuseren kunnen hieronder worden
geschaard.
Het logboek is in chronologische volgorde weergegeven.
Wanneer?
November
2018

Door wie?
Landerd en
Uden

Landerd en
Uden
Uden

Uden

Landerd

Landerd

Wat?
Openbare raadsvergaderingen
in Landerd en Uden m.b.t.
besluitvorming over het
principebesluit tot gemeentelijke
herindeling van de twee gemeenten
en het komen tot een Plan van
aanpak voor het herindelingsontwerp
(08-11-2018).
Beide gemeenten richten rubriek
‘nieuws over de herindeling’ in op
gemeentelijke website.
Nieuwsbericht website gemeente
Uden ‘Maashorstgemeente weer een
stapje dichterbij’ (09-11-2018).
Nieuwsbericht intranet Uden
‘Maashorstgemeente weer een stapje
dichterbij’ (09-11-2018).
Nieuwsbericht website gemeente
Landerd ‘Maashorst-gemeente, de
stand van zaken’ (09-11-2018).
Nieuwsartikel Arenalokaal ‘Bellen
met de burgemeester’ door
burgemeester Landerd (14-11-2018).

Door wie?
Landerd en
Uden

Uden

December
2018

Landerd en
Uden

Voor wie?
Raadsleden,
bestuurders en
geïnteresseerden.
Uden

Inwoners
Landerd

Inwoners

Medewerkers

Inwoners

Inwoners

Landerd en
Uden
Januari
2019

Landerd en
Uden

Uden

Wat?
Presentatie onderzoeksrapport
‘Burger in beeld’ ter inspiratie voor
burgerparticipatie tijdens en na het
herindelingstraject.
Bureau TwynstraGudde
inventariseert, in opdracht van
stuurgroep, hoe de fracties
‘burgerparticipatie’ willen zien
terugkomen in het Plan van aanpak.
Bureau TwynstraGudde spreekt met
beide OR’en over welke rol zij voor
zichzelf zien weggelegd in het Plan
van aanpak.
Nieuwsbericht intranet Uden
‘Terugkoppeling gezamenlijke MTvergadering Landerd en Uden’.
Vier bijeenkomsten voor
medewerkers om bijgepraat te
worden of vragen te stellen over de
stand van zaken van de aanstaande
herindeling. Sessies werden gevolgd
door een stand van zaken-bericht op
het Intranet.
Bureau TwynstraGudde spreekt met
bewonersinitiatieven, zoals Udenaar
de toekomst, de gebiedsplatformen,
en dorpsontwikkeling Landerd,
over hoe zij vorm willen geven aan
‘burgerparticipatie’ in het Plan van
aanpak. (verslag bijgevoegd).
Berichten op social media over
herindeling (4-12-2018), en interview
wethouder Brands (17-12-2018) en
wethouder Böhmer (21-12-2018).
Gesprek over de herindeling met
gedeputeerde statenlid van provincie
de heer Spierings (13-12-2018).
Aandacht voor herindeling
in Nieuwjaars-speeches van
burgemeesters en gemeentesecretarissen.
Bericht op social media over vorming
Maashorstgemeente (4-1-2019).

Voor wie?
MT’s/Colleges
Landerd en Uden

Raadsleden

Medewerkers

Medewerkers

Medewerkers

Actieve inwoners

Inwoners

Burgemeesters
en gedeputeerde
statenlid
Inwoners
Medewerkers

Inwoners
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Wanneer?

Door wie?
Landerd en
Uden
Landerd

Landerd en
Uden

Uden

Landerd en
Uden
Februari
2019

Landerd en
Uden

Landerd en
Uden
Uden

Uden

Landerd

Landerd en
Uden

Uden

Wat?
Diverse sessies voor stuurgroep ter
inspiratie en ter ontwerp van het
participatietraject.
Bureau TwynstraGudde spreekt met
bewonersinitiatieven in gemeente
Landerd.
Brainstormsessie voor medewerkers
over ‘gemene delers’ tussen beide
gemeenten en kansen voor de
Maashorst.
Nieuwsbericht intranet Uden ‘Werken
aan de gemeente Maashorst’ (23-012019).
Presentatie aan pers van Plan van
Aanpak voor de Herindeling door
beide burgemeesters.
Oproep aan medewerkers om zich
op te geven voor één van de vijf
werkgroepen via Intranet (05-022019).
Publicatie van advies van de OR op
Plan van Aanpak op Intranet (15-022019).
Nieuwsbericht intranet Uden
‘Gemeenteraden besluiten 28
februari over herindeling’ (20-022019).
Informeren inwoners over proces en
aankomende raadsvergadering via
Udens Weekblad en social media (2002-2019).
Informeren inwoners over proces en
aankomende raadsvergadering via
Udens Weekblad.
Publicatie ‘Populaire versie Plan
van aanpak herindeling’ op beide
websites en social media (28-022019).
Nieuwsbericht intranet Uden
‘Herindelingsproces gemeente
Maashorst van start’ (28-02-2019).

Voor wie?
Stuurgroep

Wanneer?

Door wie?
Landerd en
Uden

Actieve inwoners

Landerd en
Uden

Medewerkers

Landerd en
Uden

Medewerkers

Maart 2019

Uden

Inwoners

Uden

Medewerkers

Uden

Landerd

Medewerkers

Landerd en
Uden
Landerd en
Uden

Medewerkers

Inwoners
Landerd
Inwoners

Uden

Inwoners

Maashorst
April 2019

Maashorst

Medewerkers
Landerd en
Uden

Wat?
Toelichten besluit gemeenteraad en
vervolg proces in persgesprek met
plv. voorzitters van beide raden.
Toelichten besluit gemeenteraad en
vervolg proces via websites beide
gemeenten.
Inzichtelijk maken hoe lang het
duurt tot het ontstaan van gemeente
Maashorst door aftelklok in beide
gemeentehuizen.
Nieuwsbericht intranet
‘Samenstelling werkgroepen
herindeling bekend’ (01-03-2019).
‘Samen tellen we af naar de
gemeente Maashorst’ via social
media (01-03-2019).
Toelichten besluit gemeenteraad en
vervolg proces via Udens Weekblad
(06-03-2019).
Toelichten besluit gemeenteraad
en vervolg proces via Arena (08-032019).
Kaarten en infographics over nieuwe
gemeente in beide gemeentehuizen.
Bureau TwynstraGudde spreekt met
(georganiseerde) inwoners uit beide
gemeenten over concrete invulling
participatietraject (11-03-2019).
Champagnemoment tijdens
medewerkers-bijeenkomst (11-03201).
Champagnemoment tijdens
medewerkers-bijeenkomst (12-032019).
Lancering website: www.
opwegnaargemeentemaashorst.nl.
Social mediaberichten @
OpwegnaargemeenteMaashorst (8
post) met resultaten uitdagingen
(#deuitdagingen) én informatief.
Social mediaberichten ‘doe en denk
mee’ (04-04-2019, 07-04-2019 en 0804-2019).

Voor wie?
Media, inwoners

Inwoners

Inwoners,
medewerkers,
raadsleden
Medewerkers

Inwoners

Inwoners

Inwoners

Medewerkers
Actieve inwoners

Medewerkers

Medewerkers

Inwoners
Inwoners

Inwoners
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Wanneer?

Door wie?
Maashorst

Landerd en
Uden

Landerd en
Uden
Maashorst

Maashorst

Maashorst

Maashorst

Landerd en
Uden
Maashorst

Landerd en
Uden
Maashorst

Maashorst

Wat?
Uitdagingen in Reek en Schaijk
(03-04-2019): input ophalen voor
toekomstvisie bij inwoners.
Bustour langs de zes kernen door
actieve inwoners, colleges, raden,
medewerkers en aan de slag met
uitdagingen (08-04-2019).
Inzienswijze van buurtgemeente
Boekel over herindeling gemeente
Maashorst (09-04-2019).
Uitdagingen in Uden, Volkel en
Odiliapeel (10-04-2019): input
ophalen voor toekomstvisie bij
inwoners.
Uitdagingen in Uden (12-04-2019):
input ophalen voor toekomstvisie bij
inwoners.
Uitdagingen met ouderen (1504-2019): input ophalen voor
toekomstvisie bij inwoners.
Thema-tafel Participatie en Lokale
Democratie: input ophalen voor
toekomstvisie (paragraaf burgeren overheidsparticipatie) bij
inwonersinitiatieven (16-04-2019).
Inzienswijze van buurtgemeente Sint
Anthonis over herindeling gemeente
Maashorst (16-04-2019).
Uitdagingen in Zeeland (17-04-2019):
input ophalen voor toekomstvisie bij
inwoners.
Nieuwsrubriek Udens Weekblad en
De Arena (Landerd) met nieuwtjes en
agendapunten (24-04-2019).
Uitdagingen in Zeeland (25-04-2019):
input ophalen voor toekomstvisie bij
inwoners.
Uitdagingen in buitengebied (2604-2019): input ophalen voor
toekomstvisie bij inwoners.

Voor wie?
Inwoners

(actieve) inwoners,
medewerkers,
raadsleden,
collegeleden
Collegeleden

Inwoners

Wanneer?
Mei 2019

Door wie?
Landerd en
Uden

Maashorst

Maashorst

Landerd en
Uden

Inwoners

Landerd en
Uden

Inwoners

Landerd en
Uden

Inwonersinitiatieven

Maashorst

Maashorst
Collegeleden

Landerd en
Uden

Inwoners

Landerd en
Uden

Media, inwoners

Maashorst

Inwoners

Landerd en
Uden

Inwoners

Landerd en
Uden
Maashorst

Wat?
Voor wie?
Aankondiging ‘Gemeente Maashorst (actieve) inwoners,
Festival’ op 24 juni 2019 (02-05-2019). medewerkers,
media, raadsleden,
collegeleden
Uitdagingen in Zeeland (03-05-2019): Inwoners
input ophalen voor toekomstvisie bij
inwoners.
Uitdagingen in Uden (07-05-2019):
Inwoners
input ophalen voor toekomstvisie bij
inwoners.
Inzienswijze van buurtgemeente
Collegeleden
Meierijstad over herindeling
gemeente Maashorst (07-05-2019).
Inzienswijze van buurtgemeente
Collegeleden
Oss over herindeling gemeente
Maashorst (07-05-2019).
Nieuwsrubriek Udens Weekblad en
Media, inwoners
De Arena (Landerd) met nieuwtjes en
agendapunten (08-05-2019).
Uitdagingen in Uden (10-05-2019):
Inwoners
input ophalen voor toekomstvisie bij
inwoners.
Uitdagingen in Schaijk (13-05-2019): Inwoners
input ophalen voor toekomstvisie bij
inwoners.
Nieuwsrubriek Udens Weekblad en
Media, inwoners
De Arena (Landerd) met nieuwtjes en
agendapunten (15-05-2019).
Inzienswijze van buurtgemeente
Collegeleden
Grave over herindeling gemeente
Maashorst (14-05-2019).
Uitdagingen in Zeeland (21-05-2019): Inwoners, jeugd.
input ophalen voor toekomstvisie bij
leerlingenraad Wizzert.
Bijeenkomst in Zeeland (21-05-2019): Inwoners, partners,
voor invulling 24 juni ‘Gemeente
raadsleden.
Maashorst Festival’ en Uitdagingen.
Nieuwsrubriek Udens Weekblad en
Media, inwoners
De Arena (Landerd) met nieuwtjes en
agendapunten (22-05-2019).
Uitdagingen in Uden (23-05-2019):
Inwoners
input ophalen voor toekomstvisie bij
inwoners.
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Wanneer?

Door wie?
Landerd en
Uden

Landerd en
Uden

Landerd en
Uden
Landerd en
Uden
Landerd en
Uden
Uden

Maashorst

Juni 2019

Landerd en
Uden

Landerd en
Uden
Maashorst

Maashorst

Wat?
Verspreiden van flyers en
informatieboekjes in Uden en
Landerd voor uitdagingen en
‘Gemeente Maashorst Festival’ (2305-2019).
Social media bericht informatie
over de herindeling, uitdagingen en
opwegnaargemeentemaashorst.nl
(27-05-2019).
Inzienswijze van buurtgemeente
Bernheze over herindeling gemeente
Maashorst (28-05-2019).
Inzienswijze van buurtgemeente
Mill en Sint Hubert over herindeling
gemeente Maashorst (28-05-2019).
Nieuwsrubriek Udens Weekblad en
De Arena (Landerd) met nieuwtjes en
agendapunten (29-05-2019).
Promotie ‘Gemeente Maashorst
Festival’ door uitdelen van
informatieboekjes “op weg naar
gemeente Maashorst” bij Markant te
Uden (29-05-2019).
Ophangen van spandoeken voor
één jaar met voordelen van
gemeente Maashorst en verwijzing
opwegnaargemeentemaashorst.nl
(31-05-2019).
Promotie voor ‘Gemeente
Maashorst Festival’. Inzetten van
sandwichborden, banners en online
advertenties.
Nieuwsrubriek Udens Weekblad en
De Arena (Landerd) met nieuwtjes en
agendapunten (05-06-2019).
Uitdagingen in Landerd en Uden
(06-06-2019): input ophalen voor
toekomstvisie bij inwoners
Verspreiden van flyers en
informatieboekjes in Uden en
Landerd voor uitdagingen en
“Gemeente Maashorst Festival’ (0606-2019).

Voor wie?
Inwoners

Wanneer?

Door wie?
Landerd en
Uden
Landerd en
Uden

Inwoners

Collegeleden

Landerd en
Uden

Collegeleden

Landerd en
Uden

Media, inwoners

Juli 2019

Landerd en
Uden
Maashorst

Inwoners

Maashorst

Inwoners

Landerd en
Uden

Inwoners

Landerd en
Uden

Media, inwoners

Inwoners

Landerd en
Uden

Inwoners
Augustus
2019

Landerd en
Uden

Wat?
Social media bericht uitnodiging
‘Gemeente Maashorst Festival’ 24
juni (07-06-2019).
‘Gemeente Maashorst Festival’ met
hoofddoel in gesprek over thema’s
met inwoners en terugkoppeling van
opgehaalde input via uitdagingen (2406-2015).
Social mediaberichten met
compilatiefilm ‘Gemeente Maashorst
Festival’ (26-06-2019).
Nieuwsrubriek Udens Weekblad en
De Arena (Landerd) met nieuwtjes en
agendapunten (26-06-2019).
Social mediaberichten op
verschillende kanalen/platforms
gedurende de maand.
Informatieavond beide
gemeenteraden m.b.t. de
herindelingsscan. Toelichting vanuit
de provincie. Openbaar voor publiek
(01-07-2019).
Opwegnaargemeente
maashorst.nl bericht: Provincie:
‘nieuwe gemeente Maashorst is
financieel gezond’ (03-07-2019)
Nieuwsrubriek Udens Weekblad en
De Arena (Landerd) met nieuwtjes en
agendapunten over ‘waar staan we
nu’ (10-07-2019).
Overleg met afvaardiging van
bewonersgroepen uit Landerd
en Uden over de toekomstvisie
gemeente Maashorst en toekomstig
samenwerking (11-07-2019).
Overleg met afvaardiging van
bewonersgroepen uit Landerd
en Uden over de toekomstvisie
gemeente Maashorst en toekomstige
samenwerking (16-07-2019).
Social mediaberichten op
verschillende kanalen/platforms
gedurende de maand.

Voor wie?
Inwoners

Inwoners,
organisaties,
bedrijven

Inwoners

Media, inwoners

Media, inwoners

Raadsleden, inwoners
en media

Inwoners

Media, inwoners

Inwoners

Inwoners

Media, inwoners
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Wanneer?

Door wie?
Landerd en
Uden

Landerd en
Uden
Landerd en
Uden

Maashorst

September
2019

Landerd en
Uden
Maashorst

Maashorst

Maashorst

Maashorst

Maashorst

Wat?
Overleg met afvaardiging van
bewonersgroepen uit Landerd
en Uden over de toekomstvisie
gemeente Maashorst en toekomstige
samenwerking (20-08-2019).
Persbericht: colleges Landerd en
Uden stellen toekomstvisie gemeente
Maashorst vast.
Nieuwsrubriek Udens Weekblad en
De Arena (Landerd) met nieuwtjes en
agendapunten. Specifiek aandacht
voor consultatieronde (28-08-2019).
Training voor consultatieronde.
Enquêteurs hebben 1 dagdeel uitleg
en oefenen met enquête (30-082019).
Social mediaberichten op
verschillende kanalen/platforms
gedurende de maand.
Consultatieronde: Toekomstvisie
met enquête peilen op straat onder
inwoners. Elke kern wordt minstens 1
dagdeel bezocht (week 36).
Consultatieronde: Toekomstvisie
met enquête peilen via website:
opwegnaargemeentemaashorst.nl
(week 36).
Extra aandacht via social media om
de jongerendoelgroep te bereiken en
betrekken bij de consultatieronde.
Consultatieronde analyse waarbij
ook geluiden en meningen op social
media meegenomen wordt (week 37).
Colleges gaan met
belangenbehartigers, waaronder
ondernemersverenigingen en
zorgcorporaties, in gesprek over de
toekomstvisie.

Voor wie?
Inwoners

Media, inwoners

Media, inwoners

Ambtenaren

Media, inwoners

Inwoners

Inwoners

Inwoners

Inwoners

Colleges en
belangen-behartigers

III.

Verzamelnotitie bestuurlijke overleggen

Na een periode van bezinning op de bestuurlijke toekomst, hebben de gemeenteraden
van Landerd en Uden op 8 november 2018 een eerste stap gezet in de besluitvorming
over de bestuurlijke toekomst van Landerd en Uden. Beide gemeenten hebben de intentie
uitgesproken om op 1 januari 2022 één nieuwe Maashorstgemeente te vormen. Op 28
februari 2019 is vervolgens een plan van aanpak vastgesteld om te komen tot een nieuwe
gemeente Maashorst. In de voorbereiding naar deze nieuwe gemeente zijn Landerd en
Uden in gesprek gegaan met de buurgemeenten om het proces van de herindeling toe te
lichten en op te halen hoe de regiogemeenten aankijken tegen de herindeling van Landerd
en Uden.
Buurgemeenten
Er hebben gesprekken plaatsgevonden met de volgende buurgemeenten:
• Bernheze
• Boekel
• Grave
• Meierijstad
• Mill en Sint Hubert
• Oss
• Sint Anthonis
Werkwijze
•	Per gemeente heeft een gesprek plaatsgevonden met het college of een
vertegenwoordiging van het college, de burgermeesters van Landerd en Uden en de
betreffende portefeuillehouders van beide gemeenten.
•	De gemeenten hebben van tevoren een brief gekregen met daarin de aanleiding en het
doel van het gesprek.
•	In het gesprek is een toelichting gegeven op het proces dat Landerd en Uden
doorlopen en zijn drie expliciete vragen gesteld:
• Hoe staan de buurgemeenten tegenover de herindeling Landerd-Uden?
• Hoe zien de buurgemeenten de samenwerking in de regio?
• Hoe staan de buurgemeenten tegenover de naamgeving?
•	Van elk gesprek is een verslag gemaakt en deze is ter accordering voorgelegd aan de
betreffende gemeente.
• Op basis van de individuele verslagen is een verzamelverslag gemaakt.
Uitkomsten gespreksronde
Per vraag wordt een weergave gegeven van de belangrijkste bevinden op basis van de
gesprekken met de zeven buurgemeenten.
Hoe staan de buurgemeenten tegenover de herindeling Landerd-Uden?
De buurgemeenten geven aan dat het van belang is dat een herindeling wordt gesteund
door de inwoners en dat er een gedegen proces met hen wordt doorlopen. Daarnaast is
het een bestuurlijke keuze/afweging die aan iedere gemeente voor zich is om te maken.
Een deel van de gemeenten die gesproken is heeft aangegeven bewust zelfstandig te
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willen blijven maar tegelijk de overwegingen van Landerd en Uden te begrijpen.
Op een gemeente na steunen de buurgemeenten het voornemen van Landerd en Uden
om samen een nieuwe gemeente te vormen.
Hoe zien de buurgemeenten de samenwerking in de regio?
Alle buurgemeenten geven aan op dit moment goed te kunnen samenwerken met Landerd
en Uden in de regio en spreken de wens uit om deze prettige samenwerking ook na de
herindeling voort te zetten. Vooral de grotere buurgemeenten zijn op zoek naar andere
gemeenten die als partner een bijdrage kunnen leveren aan de regionale opgaven.
Landerd en Uden hebben aangegeven juist te willen groeien om zo een volwaardige partij
te zijn die in de regio hun bijdrage kan leveren.
Men is nieuwsgierig naar het profiel van de nieuwe gemeente en of er specifieke
onderwerpen zijn waarop de nieuwe gemeente zich straks gaat profileren en een bijdrage
wil leveren aan de regio. Het advies daarbij is om een focus aan te brengen die past bij
de gemeente en waarbij je elkaar in de regio kunt aanvullen. Als risico daarbij wordt
benoemd de intern focus die er logischerwijs is tijdens het proces van herindeling en de
periode erna.
Hoe staan de buurgemeenten tegenover de naamgeving?
Landerd en Uden gebruiken de naam gemeente Maashorst als werknaam voor de nieuwe
gemeente. Deze naam wordt nu in een participatietraject getoetst op draagvlak.
Over de naam gemeente Maashorst verschillen de buurgemeenten van mening. Het
merendeel van de buurgemeenten geeft aan geen bezwaar te hebben tegen het gebruik
van deze naam. De twee gemeenten die deel uitmaken van het natuurgebied Maashorst
hebben in de Raad beide een motie aangenomen t.a.v. de voorgestelde naam gemeente
Maashorst. Zij geven aan dat er de afgelopen jaren gezamenlijk is geïnvesteerd in de
ontwikkeling en profilering van het natuurgebied de Maashorst en er een probleem
ontstaat t.a.v. de gezamenlijke profilering als twee gemeenten de naam gebruiken voor
hun nieuw te vormen gemeente. Daarnaast wordt als kanttekening gegeven dat het
natuurgebied de Maashorst naast Landerd en Uden ook grondgebied heeft in twee andere
gemeenten.
Vervolg
Deze notitie wordt toegevoegd als bijlage aan het herindelingsontwerp dat in oktober 2019
ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de raden. Het dient ter onderbouwing van het
criterium draagvlak.
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1. Inleiding
1. Samen op weg naar één gemeente Maashorst
De nieuwe gemeente Maashorst is opgewassen tegen de
opgaven van deze tijd en klaar voor de ambities van morgen.
Het is een gemeente waarin onze inwoners, ondernemers en
organisaties zich thuis voelen. Daarom is deze toekomstvisie
tot stand gekomen met inbreng van velen van hen. Wat
maakt onze dorpen zo bijzonder? Waarom voelt men zich hier
zo thuis? Wat moeten we in elk geval behouden en waar ligt
juist een ambitie om te groeien of versterken?
De gemeenten Landerd en Uden kiezen ervoor om vanaf
1 januari 2022 samen verder te gaan als één nieuwe gemeente:
gemeente Maashorst.
Dit proces van herindelen vraagt om een gelijkwaardige
samenwerking en een zorgvuldige voorbereiding. Eén van
de eerste belangrijke stappen is het opstellen van een visie
op de toekomst van de nieuwe gemeente. We hebben veel
informatie over de toekomst van onze nieuwe gemeente
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opgehaald in onze samenleving. We hebben beeld gekregen
bij de betekenis die onze inwoners geven aan de opgehaalde
thema’s die in dit document aan de orde komen. Deze
informatie hebben we geclusterd rondom vier speerpunten
en in dit document weergegeven. Naast de hier beschreven
speerpunten heeft de nieuwe gemeente ook wettelijke
taken die betrekking hebben op de dagelijkse gang van
zaken. Daarop gaan we in dit document niet in. Dit betekent
natuurlijk niet dat deze taken geen belangrijk onderdeel zijn
van de nieuwe gemeente. Hier komen we later in het proces
op terug.
1.1.

Waarom een toekomstvisie

In deze toekomstvisie beschrijven we hoe de nieuwe
gemeente Maashorst eruit komt te zien en welke ambities
zij heeft. Dit geeft houvast bij het verder bouwen van de
nieuwe gemeente. Ook geeft het houvast aan de manier
waarop we met elkaar omgaan en met datgene wat op ons
afkomt. Kortom, in de visie zijn de ideeën en visies van onze
inwoners, ondernemers en organisaties samengebracht om
richting te geven aan de koers van de nieuwe gemeente: hoe
gaan we om met onze inwoners? Wat gaan we doen rondom
onderwerpen zoals duurzaamheid, dorpen en buitengebied?
Hoe geven we invulling aan onze dienstverlening? Hoe richten
we onze organisatie in?
1.2.

Hoe zijn we gekomen tot deze toekomstvisie

Betrokkenheid samenleving
Deze toekomstvisie is samen met onze samenleving tot
stand gekomen. Daarbij hebben wij gebruik gemaakt van
het expertschap van inwoners, ondernemers en organisaties
van beide gemeenten. Deze aanpak past bij de manier
waarop Landerd en Uden haar samenleving wil betrekken
bij onderwerpen, en zal ook een ambitie zijn voor de nieuwe
gemeente.
Inwoners hebben op een laagdrempelige en nieuwe manier
kunnen meepraten, -denken en -doen. Daarnaast hebben
georganiseerde groepen zich op verschillende momenten

laten horen over hun visie op de nieuwe gemeente. Zo
hebben gebiedsplatforms, initiatiefgroepen, zorgcoöperaties,
ondernemersverenigingen, belangenbehartigers uit de
agrarische en toeristische sectoren constructief meegepraat
tijdens de verschillende bijeenkomsten. De afgelopen
maanden hebben honderden betrokkenen hun stem laten
horen en daarmee bijgedragen aan dit document.
Uitdagingen
In de periode van maart tot en met juni 2019 hebben wij onze
samenleving gevraagd mee te denken over de vorming van de
nieuwe gemeente Maashorst. Op basis van het motto ‘Doe,
denk en praat mee’ hebben wij iedereen uitgedaagd om ons
te laten weten wat belangrijk is voor de nieuwe gemeente.
Niet in de vorm van ‘klassieke’ inspraakavonden, maar op een
creatieve manier, via uitdagingen. Hierdoor hebben we vele
bijzondere gesprekken gevoerd en mooie verhalen opgehaald.
Festival
Tijdens het Festival gemeente Maashorst op 24 juni 2019
hebben we in een tentoonstelling de uitkomsten van
de uitdagingen laten zien. Er is veel gebruikt gemaakt
van de mogelijkheid om op dat moment nog een reactie
mee te geven. Ook hebben we gesprekken gevoerd over
verschillende thema’s die tijdens de uitdagingen naar voren
zijn gekomen. We zijn met inwoners, ondernemers en andere
organisaties in gesprek gegaan over voor hen belangrijke
onderwerpen. Er is veel aanvullende informatie opgehaald
om de juiste ambities bij deze onderwerpen te formuleren.
Interessante lezingen, optredens en muziek maakten het tot
een echt festival.
1.3.

Speerpunten voor onze nieuwe gemeente

Op basis van de vele gesprekken die zijn gevoerd met onze
inwoners, ondernemers en organisaties hebben we vier
speerpunten benoemd die van groot belang zijn voor onze
nieuwe gemeente. Bij elk speerpunt geven we, ook weer op
basis van de inbreng vanuit de samenleving, aan wat onze
nieuwe gemeente bijzonder maakt en welke ambities zij
heeft. Met het realiseren van deze ambities onderscheidt
gemeente Maashorst zich als een gemeente met krachtige
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dorpen met een sterke identiteit. Onze inwoners zijn
verbonden met deze dorpen en met elkaar. De gemeente
Maashorst is groen en gastvrij en biedt een breed pallet van
rust en beleving in uitgestrekte natuur tot gezellige drukte
met stadse voorzieningen. In de gemeente Maashorst zetten
we ons samen in voor een fijne leefomgeving.
De speerpunten zijn:
1.
Zes dorpen; één gemeente
2.
Een aantrekkelijke plek om te zijn
3.
Wonen, werken en recreëren in het buitengebied
4.
Samen denken, samen doen
De scheiding tussen de verschillende speerpunten en ambities
kan soms een beetje kunstmatig overkomen, we realiseren
ons goed dat er een grote mate van samenhang tussen deze
thema’s is. Het gaat allemaal over onze nieuwe gemeente.
1.4.

Hoe hebben we de toekomstvisie opgebouwd

In de hoofdstukken 2 tot en met 6 beschrijven we aan de
hand van de vier speerpunten, de ambities van onze nieuwe
gemeente. In hoofdstuk 7 geven we tot slot een vooruitblik
op wat er op weg naar de vorming van één gemeente nog
gaat gebeuren.
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2. Zes dorpen; één gemeente
2.1.

Eenheid door diversiteit

Gemeente Maashorst bestaat uit dorpen die heel
verschillend van karakter zijn. Tegelijkertijd hebben ze
belangrijke overeenkomsten die het dorpsgevoel laten
zien: het zijn hechte gemeenschappen waarin mensen
voor elkaar klaarstaan, naar elkaar omkijken en samen
verantwoordelijkheid nemen voor een fijne leefomgeving.
Door samen dingen te organiseren en te ondernemen geven
inwoners deze dorpen een eigen karakter. We vinden het
belangrijk dat inwoners zich bewust zijn van deze eigen kracht
waarbij ze zelf de eigenheid en identiteit van hun dorpskern
versterken.
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“Ik hou van de kleinschaligheid en hoop dat die
kleinschaligheid blijft. Ook de gezelligheid.
Dat dit niet verloren gaat in de grote regio.”
2.2.

Ontmoeting mogelijk maken

Ontmoeten is een belangrijk ingrediënt voor een fijne
leefomgeving. Elkaar leren kennen zorgt ervoor dat je
makkelijker iets aan een ander durft te vragen en iets voor
een ander doet. Het voorkomt eenzaamheid in een wereld
waarin mensen, mede door digitalisering en het Rijksbeleid
om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen,
steeds meer op zichzelf zijn aangewezen. Om betrokken
te blijven bij elkaar en met elkaar in contact te blijven, zijn
ontmoetingsplekken dichtbij nodig, maar ook verenigingen
en vrijwilligers. Behoud van deze ontmoetingsplekken
is noodzakelijk. Ook het faciliteren van verenigingen en
vrijwilligers is een belangrijke taak voor de gemeente. Dit kan
op verschillende manieren: van het in contact brengen met
andere organisaties, het vinden van fysieke ruimte tot aan het
geven van subsidie. Maar wel met het besef dat we het samen
zullen moeten doen!

2.3.

Sterk verenigingsleven

Net als andere Brabantse dorpen hebben ook de dorpen
van gemeente Maashorst van oudsher een eigen voetbalclub,
carnavalsvereniging, muziekvereniging en/of koor. Dit
rijke verenigingsleven vormt een belangrijk onderdeel van
de identiteit van de dorpen en geeft een sterke binding
met elkaar en de kern. Het zorgt voor gemoedelijkheid
en gezelligheid. En het is een belangrijk onderdeel voor
de leefbaarheid en eigenheid van de kern. We willen dit
verenigingsleven koesteren en blijven faciliteren zodat onze
dorpen vitaal blijven. We waarderen de (vrijwillige) inzet van
onze inwoners op dit gebied.
“Dit soort clubs zijn voor een samenleving heel belangrijk.
Niet voor niets komen we er allemaal 2x per week voor
terug naar Uden. Hier worden vriendschappen voor het
leven gesloten en zelfs een eigen carnavalsvereniging.”

“ Burgers moeten meer samen komen om contact te
maken. Dit helpt zeker tegen eenzaamheid.”
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3. Een aantrekkelijke plek om te zijn
57.000

inwoners

3.1.

30.000

banen

Groen en gastvrij

grootste
In gemeente
Maashorst is het heerlijk thuiskomen, na een
natuur
dag werk, gebied
school of andere dagactiviteit, maar ook als je van
van nederland
buiten komt. Het gevoel van ‘thuiskomen na een werkdag, je
ontspannen en samen met familie en vrienden genieten van
het leven’ is wat we met elkaar uitstralen en aanbieden. Je
overnachtingen
kunt in onze nieuwe gemeente ‘gelukkig oud worden’, want
per
jaar
zorgzaamheid is ook een aspect van gastvrijheid. We heten
ook een warm welkom aan nieuwe inwoners en helpen hen
om zich snel thuis te voelen. Groen en gastvrij gaat ook over
de kwaliteit van de directe omgeving, die uitnodigt om naar
buiten te gaan en elkaar daar te ontmoeten. Woonblokken
afgewisseld met parken en speeltuinen, omzoomd door
bomen en groenstroken, zodat de overgang van woonkern
naar buitengebied bijna ongemerkt tot stand komt. Dat is wat
onze inwoners en bezoekers aantrekkelijk vinden en wat ook
bijdraagt aan het in standhouden van voorzieningen.

4000
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“Ik vind het belangrijk in de nieuwe gemeente dat
er veel groen blijft en ruimte voor dieren zodat
ze goed kunnen leven. Zodat het groen blijft en
iedereen een fijne woonomgeving heeft.”
Gemeente Maashorst heeft een groot, groen buitengebied.
De uitgestrekte en unieke natuur van natuurgebied De
Maashorst met het uitgebreide pakket van recreatieve
voorzieningen trekt zowel inwoners als toeristen. Recreatieen horecaondernemers, in de dorpen en het landelijk gebied
rondom het natuurgebied, bieden voor elk wat wils; een
mooie plek om te overnachten, de lekkerste maaltijden en de
leukste activiteiten.

“Ik denk serieus dat het grootste deel van
de Udenaren niet eens weet hoe mooi
De Maashorst is. Het is er zo prachtig.”
3.2.

Wonen voor iedereen

We benutten kansen om waar mogelijk en zinvol, bestaande
gebouwen aan te passen aan wat nu of straks nodig is. In
nieuwbouw willen we zoveel mogelijk inzetten op wat we
nu onvoldoende of (nog) niet bieden. We willen dat alle
inwoners - jong en oud – nabij hun naasten kunnen blijven
wonen, in het dorp waar men vandaan komt. Dat gaat niet
vanzelf, dat vraagt om passend en betaalbaar bouwen in elke
kern voor iedereen, innovatief en duurzaam. In de ene kern of
wijk zal er behoefte zijn aan Tiny Houses of mantelzorgunits,
in andere wijken of dorpen zal er vraag zijn naar innovatieve
woonvormen (zoals Knarrenhof en ouderinitiatieven voor
zorgwonen). Om dit mogelijk te maken, zetten we in op
flexibilisering van regels: mensen kunnen zelf bedenken wat
ze nodig hebben en wij gaan samen met hen kijken hoe we
die plannen kunnen realiseren. Met een divers woningaanbod
faciliteren we sterke en zelfredzame gemeenschappen. Deze
gemeenschappen zijn van groot belang voor de vitaliteit en
toekomstbestendigheid van onze dorpen. Woningbouwontwikkelingen geven nieuwe energie aan bestaande wijken
en dorpen. Het totaal aanbod aan woningen in elke kern is
voldoende levensloopbestendig zodat binnen de kern of wijk
verhuisd kan worden naar een meer passende woning als de
levensfase of het inkomen verandert.

“Ik vind het heel
belangrijk dat kinderen blijven buitenspelen
en sporten. Er moeten meer speeltuinen en
speeltoestellen komen zodat kinderen niet op
de bank gaan liggen of gaan gamen”
3.3.

Veilig wonen

Veiligheid is zowel gevoel (sociaal veilig voelen), als fysiek
(veilig zijn). Sociale veiligheid is een zaak van en voor de
bewoners en we gaan samen met bewoners werken aan de
veiligheid van onze gemeente. Ook het wonen in een groene,
natuurlijke omgeving moet veilig zijn. De omgeving moet
blijven uitnodigen om naar buiten te gaan. Inbraakbeveiliging
en toezicht hierop is daarbij van belang. Daarnaast vraagt het
juiste gebruik van gebouwen aandacht. Druk van de omgeving
of financiële nood mag geen reden zijn voor verhuur aan
of toestaan van gebruik voor ongewenste (criminele)
activiteiten.

“Wonen in Landerd is lekker rustig
met fijne buren.”
3.4.

Goede voorzieningen

Maashorst is een prettige gemeente om in te wonen, omdat
het voorzieningenniveau in de dorpen op peil blijft als het
gaat om sportlocaties, scholen en ontmoetingsruimten. De
gemeente Maashorst heeft daarnaast een grote diversiteit
aan stadse voorzieningen. Denk aan theater Markant, twee
zwembaden, een gezond winkelcentrum voor ‘funshoppen’,
ziekenhuis Bernhoven, een breed palet aan basisscholen met
voor- en naschoolse voorzieningen, zorginstellingen, een
breed palet aan horeca, inclusief een sterrenrestaurant en een
grote 10-daagse kermis. We willen dit brede aanbod binnen
de gemeentegrenzen aan blijven bieden.
Het winkelcentrum in de kern Uden biedt nabijheid van stadse
voorzieningen voor onze inwoners. Voor de directe regio biedt
het de mogelijkheid tot aanbieden van arrangementen en
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daarmee versterking van de groene, gastvrije gemeente waar
het goed recreëren is. We zorgen samen met ondernemers
voor de juiste inzet op het juiste moment om deze functie te
kunnen blijven vervullen. In de dorpen en woonwijken moeten
de basisvoorzieningen beschikbaar blijven (levensmiddelen,
geldautomaat, kapper etc.).

“In het winkelcentrum van Uden zijn alle faciliteiten dichtbij. Je kan er een leuk rondje lopen.
Vroeger ging je uit bij de cafés, nu ga je vooral
lunchen en terrassen.”
Een kwalitatief hoogwaardige inrichting van de openbare
ruimte heeft hier ook een belangrijke bijdrage in.
Het winkelcentrum moet uitnodigend zijn, ook voor mensen
met een beperking. We blijven aantrekkelijk voor het huidige,
grote verzorgingsgebied ten oosten van onze gemeente
en zijn een aantrekkelijk alternatief voor de grote steden
om ons heen. De gemeente Maashorst is het geografisch
middelpunt van Noordoost Brabant en vormt een levendig
‘hart’ binnen de ‘groene longen’ dat ons buitengebied samen
met natuurgebied De Maashorst vormt.

“Er mag meer aandacht zijn voor kunst en cultuur,
bijvoorbeeld een hippe publiekstrekker zoals
een café met poëzie.”
3.5.

Zorg en ondersteuning op maat

Het gebruik maken van alles wat er is en ook nog ‘thuis
blijven wonen’, gaat niet altijd vanzelf. In de gemeente
Maashorst kun je (blijven) leven op de manier die bij je
past. Soms is er incidenteel of structureel ondersteuning
bij nodig of zelfs (medische) zorg. In gemeente Maashorst
voelen onze inwoners zichzelf verantwoordelijk voor het
‘gelukkig leven en oud worden’. We hechten belang aan
burgerinitiatieven die hieraan bijdragen. Zorgcoöperaties
spelen hierbij een belangrijke rol én versterken de sociale
structuur. Dit soort initiatieven faciliteren we. Samen met
partijen in onze gemeente zetten we in op preventie, het
voorkomen dat zorg nodig is. Het verenigingsleven en de
ontmoetingsmogelijkheden zijn hier belangrijke pijlers. Verder

is het van belang dat duidelijk is waar je terecht kunt met
zorgvragen. Die ondersteuning, dan wel zorg moet dan snel
en passend worden geleverd.

“Ik daag de nieuwe gemeente Maashorst uit om
goed mee te denken over het bouwen van mantelzorgwoningen. Er is veel behoefte aan vooral bij
mensen uit het buitengebied. Zij willen dichterbij
het dorp of bij hun kinderen iets nieuws bouwen.
Wacht niet eerst tot de mensen gebreken hebben en dat ze dan pas toestemming krijgen. Loop
daarin vooruit, laat de mensen als ze nog gezond
zijn daar een woning kunnen bouwen om vervolgens van hun ouwe dag te kunnen genieten.”
3.6.

Goede verbindingen

Wonen en werkgelegenheid gaan hand in hand; waar je werkt
moet je (in de buurt) kunnen wonen. Onze ambitie is een
aansluiting verkrijgen op het spoorwegennet. We weten dat
deze ambitie een zaak van de lange adem is, maar we zullen
ons ervoor blijven inzetten. Maar bereikbaarheid is niet alleen
een fysieke zaak, het gaat ook om digitale bereikbaarheid.
Als het gaat om digitale bereikbaarheid, zetten we – met
de kennis van nu - in op glasvezelverbindingen voor alle
(toekomstige) woon- en bedrijfspanden. Als daar op korte
termijn betere opties voor zijn, gaan we samen met onze
inwoners na wat de meest duurzame en veilige wijze is om
aangesloten te zijn en te blijven op de digitale maatschappij.
Ook voor de fysieke bereikbaarheid in de toekomst wordt
gebruik gemaakt van deze digitale methodieken: M.A.A.S.
(mobility as a service), dit is de oplossing voor de toekomst als
we minder auto’s willen, minder fossiel brandstof gebruik en
toch op tijd daar zijn waar we willen zijn. Op het moment dat
je vervoer nodig hebt, kun je direct zien welk vervoersmiddel
het beste aansluit op je wensen en wanneer en waar dit bij je
kan zijn.
De nieuwe gemeente is centraal gepositioneerd tussen
Eindhoven, Nijmegen, Oss en Den Bosch. Aansluiting met
De Maashorst, het natuurgebied, is nu niet overal veilig en
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makkelijk. Het oversteken van de grote verkeersaders, de A50
en de N277, is een fysieke barrière die nog geslecht moet
worden. Dit oversteken richt zich op langzaam verkeer en/
of nieuwe mobiliteitsoplossingen om toename van verkeer
aangedreven door fossiele brandstoffen in natuurgebieden
te ontmoedigen. Tegelijkertijd verbeteren we de verbinding
tussen dorpen en buitengebied.
We zetten in op kleinschalige mobiliteitsoplossingen, als
aanvulling op het bestaande openbaar vervoer of misschien
zelfs in de plaats van het huidige aanbod dat Regiotaxi biedt
naast het ‘Wmo-vervoer’. We zoeken samen met inwoners
naar oplossingen voor knelpunten op het gebied van
mobiliteit. We benutten hun creativiteit en de bestaande
sociale structuren. Het busstation in Uden is een belangrijke
schakel naar het provinciale openbaar vervoer. Samen met
de inwoners bepalen we de ‘puntbestemmingen’, belangrijke
voorzieningen (zoals ziekenhuis, station Oss, etc.), die vanuit
elke kern bereikt moeten kunnen worden.
“Een uitdaging voor de nieuwe gemeente is om een
betere verbinding tussen Uden en Den Bosch met het
openbaarvervoer te organiseren.”
3.7.

Gezond vestigingsklimaat

“Er zijn nog te weinig kleine ondernemers met
speciale (streek)producten.”
‘Een vitale gemeente met (stadse) voorzieningen zijn’
kan alleen als er ook sprake is van bedrijvigheid en
ondernemerschap. We willen dat mensen hier ook fijn kunnen
werken. Ondernemers, inwoners en toeristen profiteren
van de economische bedrijvigheid, versterking van de
dorpen, recreatie en toerisme en natuurontwikkeling. De
gemeente Maashorst is onderdeel van De Agrifood-regio: het
economische vliegwiel van de regio. Dat maakt deze regio
aantrekkelijk voor jongeren, maar ook voor nieuwkomers
die zich hier kunnen vestigen. Maashorst heeft veel kleinere
bedrijven in de dorpen, dat draagt bij aan de instandhouding
van voorzieningen.

“De gemeente moet proactief meedenken met
ondernemers. Niet denken aan wat niet kan
maar meedenken aan wat er wel kan, faciliteren
en maatwerk leveren.”
We profileren ons als een bedrijvige gemeente: er is hier
werk, in alle soorten en maten. We zetten in op bedrijven die
binding hebben met de regio en arbeidsintensieve bedrijven
(bedrijven zonder veel lawaai en andere milieubelasting).
We koesteren onze MKB’ers. We moedigen bedrijven die
zich richten op dienstverlening aan, gericht op comfort,
gezelligheid en saamhorigheid. Dat vertaalt zich naar
toerisme en (verblijfs)-recreatie, horeca en een gevarieerd
winkelaanbod. We willen naam maken met innovatieve start
ups, creatievelingen die hier een goed ondernemersklimaat
vinden waar ze kunnen groeien. Samenwerking met lokaal
gevestigde kunstenaars is vanzelfsprekend, zowel voor de
ondernemers als voor de gemeente.
Edwin van de Linden van “Souperfood” maakt producten met
grondstoffen uit de “Maashorst”. Zoals groenten uit Reek, en
yoghurt uit Uden, Hij verkoopt dit o.a. op de markt.
Door versterking van ecologie, recreatie en toerisme biedt
het natuurgebied De Maashorst voor creatieve ondernemers
nieuwe kansen en een groen en duurzaam alternatief, ook
gelet op de transitie in de agrarische sector.
3.8.

Werk voor iedereen

Er is een mismatch op de arbeidsmarkt. Er zijn vacatures die
niet in te vullen zijn, ook niet met tijdelijke arbeidsmigratie en
er staan mensen werkeloos aan de kant. Er is veel onbetaald
werk waar de maatschappij niet zonder kan. Tegelijkertijd
kost het steeds meer moeite om deze vrijwilligersfuncties
in te vullen. Door anders te denken en te doen kan een
deel van dit probleem worden opgelost. Inwoners die nu
aan de kant staan, vaak tegen hun zin, kunnen misschien
de vrijwilligersfuncties invullen. Een deel kan daardoor
doorgroeien naar betaald werk. Samen met onze inwoners
gaan we na welke creatieve oplossingen te bedenken zijn.
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3.9.

Oog voor toekomstige generaties

We vinden duurzaamheid van belang met het oog op
toekomstige generaties. Bij het zoeken naar oplossingen,
benutten we kansen om de ecologische footprint te
verkleinen. Gemeente Maashorst zal zich ontwikkelen tot
een duurzame en CO2 neutrale gemeente, die leefbaar
en klimaatbestendig is. We willen duurzame initiatieven
met een gezond verdienmodel oppakken en waar mogelijk
ondersteunen. We ontkomen niet aan maatregelen die het
beeld van onze gemeente op sommige plaatsen zichtbaar
zullen veranderen. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van de
energietransitie. Tegelijkertijd biedt deze ontwikkeling kansen
om samen met inwoners, ondernemers en organisaties
invulling te geven aan de grote uitdagingen waarbij
draagvlak en (financiële) opbrengsten voor de samenleving
de uitgangspunten zijn. Om te kunnen focussen richten wij
ons bij het opstellen van onze eigen duurzaamheidsagenda
op specifieke thema’s die wij met burgers en ondernemers
bepalen. Dit doen wij zonder daarbij overige ontwikkelingen
uit het oog te verliezen. We zetten voor dit onderwerp ook
in op de kracht van de regionale samenwerking; niet alle
vraagstukken kunnen we als gemeente alleen oppakken en/of
zelfstandig beïnvloeden.

“Mijn idee is om op het dak van de kerk en woningen zonnepanelen te plaatsen en kleine windmolentjes om groene stroom op te wekken.”
Omdat we een ‘groene’ gemeente willen zijn, moeten
we investeren in duurzaamheid, energietransitie en
klimaatadaptatie. Waar we zelf al goede voorbeelden hebben
(gerealiseerd), zullen we die actief uitdragen. De principes
van de circulaire economie vormen een uitgangspunt voor
deze duurzaamheidsagenda. De circulaire economie is een
economisch systeem waarin hergebruik centraal staat.
Samen met inwoners, die hier al volop mee bezig zijn, kunnen
we hier verder mee aan de slag gaan. Bijvoorbeeld op het
gebied van energie besparen en opwekken, klimaatadaptatie,
voedselverspilling, leefomgeving, recycling en sociale
duurzaamheid.

Een mooi voorbeeld van de inbreng vanuit onze samenleving is de
visie van de gezamenlijke natuurgroepen, weergegeven in een notitie.
Hierin beschrijven zij onder meer de ‘Groene Top 10’

Groene Top 10

namens de gezamenlijke natuurgroepen uit Landerd en Uden

1

Realisatie van NNB Maashorst e.o. in 2025;

2

Realisatie EVZ en Ruit om Uden mét aanvulling van Ruit om
Zeeland;

3

Realisatie Landschapsbeleidsplannen (lokaal landschappelijk
Groen Raamwerk);

4

Realisatie Ecobeheerplannen gemeentebreed (incl. juiste
beheer, kennisdelen, stadslandbouw);

5

Continuering van ErvenPlus, Steenbreek,
Landschapsregeling en Stika;

6

Een nieuwe 100 meter brede groene Peel-as langs Rondweg,
Corridor, Bergmaas en Dorpenweg;

7

Actieve rol bij Geopark Wijst Unesco (aan beide zijden van de
Peelhorst);

8

Oprichten van een groot vleermuiswinterverblijf i.k.v.
samenvoeging.

9

Oprichten van 10 Carpoolplaatsen bij grootste
verkeersknooppunten.

10

Verdroging tegengaan mede door aanleg groot
waterbuffergebied

Groen is bestaand beleid wat geactualiseerd moet worden
en oranje is een nieuwe uitdaging.
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4. Wonen, werken en recreëren
in het buitengebied
4.1.

Innoveren in de agrarische sector

Het buitengebied verandert. Er zijn veel meer vormen
van ondernemerschap dan vroeger: boerenbedrijven
veranderen van karakter. Er komen nieuwe mensen wonen.
Er wordt steeds meer gerecreëerd maar er dreigt ook
leegstand van gebouwen. Ook is er angst voor nadelige
gezondheidseffecten van de veehouderij. We moeten met
elkaar op zoek naar een nieuwe balans tussen wonen,
werken en recreëren in het buitengebied.
De agrarische sector heeft van oudsher een grote rol
gespeeld bij het ontstaan van onze dorpen en de inrichting
van ons buitengebied. We komen uit een agrarische
gemeenschap, dit is medebepalend voor onze identiteit.
Ook nu nog is er in het buitengebied een grote rol weggelegd
voor de agrarische sector en dat zal én mag in de toekomst
ook zo blijven. Natuurlijk is het in het licht van duurzaamheid,
een gezonde leefomgeving en economisch gezonde
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bedrijven, gewenst om te kijken naar en mogelijkheden
te scheppen voor nieuwe, innovatieve vormen van een
duurzame landbouw. Een mooi voorbeeld waarbij we leren
van innovatieve praktijkoplossingen is de proeflocatie voor
duurzame landbouw: Agro-as De Peel. Maar ook voor de meer
traditionele bedrijven moet er ruimte zijn om zich op een
verantwoorde wijze verder te ontwikkelen.

“Willen we ook een volgende generatie boeren
een kans geven, dan blijft ruimte voor ontwikkeling nodig, want stilstand geeft geen perspectief
voor de toekomst.”
4.2.

Investeren in toerisme en recreatie

Ook de toeristisch-recreatieve sector is een belangrijke
hoeksteen van de lokale economie. De Maashorst, het
grootste aaneengesloten natuurgebied van Brabant, is
een trekpleister van formaat. Dit biedt potentie voor
recreatiebedrijven en agrarische bedrijven die zich willen
verbreden. De gemeente Maashorst zet in op een groei
van het aantal toeristische overnachtingen, een toename
van het aantal dagrecreatieactiviteiten door toeristen
en inwoners en een verhoging van de bestedingen door
recreanten en toeristen; een stevige ambitie! De gemeente
draagt hieraan bij door ontwikkelruimte aan de gewenste
initiatieven te bieden. Maar ook zorgen we ervoor dat de
basis van recreatieve routestructuren, zoals fiets- wandel- en
rolstoelpaden, met bijbehorende voorzieningen op orde is.
Ook pakken we onze rol in het promoten van parels zoals
natuurgebied De Maashorst. Tegelijkertijd houden we oog
voor de balans tussen toerisme en de leefbaarheid binnen de
gemeente.
“Voor ons als recreatiebedrijf zijn projecten met steun
van de gemeente zoals het Docus de Das Avonturenpad
van belang om aantrekkelijk te zijn en te blijven voor onze
gasten. Wij merken dat Docus een leuke aanvulling is voor
wat wij aanbieden en waarvan wij denken waar de gemeente
Maashorst in de toekomst ook voor zou moeten staan: Een
gunstig ondernemingsklimaat waar recreëren en genieten van
de natuur voorop staan.”

4.3.

Versterken groene identiteit

Gemeente Maashorst heeft een grote oppervlakte natuur
binnen haar grenzen. We zijn hier zuinig op en zetten ons,
samen met onze partners en vele vrijwilligers, in om de
biodiversiteit in deze gebieden te vergroten. Een belangrijke
stap hierin is de afronding van het Natuur Netwerk Brabant in
De Maashorst.
In gemeente Maashorst vind je een rijk scala van diverse,
fraaie landschappen. We zetten in op behoud en versterking
van de kenmerkende karakteristieken van de verschillende
gebieden. Dit versterkt de oriëntatie en vergroot de identiteit.
We maken de bijzondere gebieden meer beleefbaar. Een
voorbeeld daarvan is de ambitie tot de status van Unesco
Geopark voor de Peelrandbreuk waar we met diverse partners
in een grotere regio aan werken.

“Door samenvoeging van de beide gemeenten
kan natuurbeleid en natuurbeheer een betere
kans krijgen in de besluitvorming. Zoals boeren
geen 25 jaar kunnen wachten op een ruilverkaveling kan de realisatie van de EHS (tegenwoordig
NNB) geen 25 jaar wachten om te overleven. Dit
is ons grootste speerpunt. Het is van eminent
belang dat de nieuwe gemeente hier achter blijft
staan en daar waar het kan blijft ondersteunen.”
4.4.

Oog voor ruimtelijke kwaliteit

Behoud van de kwaliteit van natuur en landschap is in het
algemeen belang van al onze inwoners, het draagt bij aan
onze identiteit en aan de ambitie dat gemeente Maashorst
een fijne plek is om te zijn. Voor de toeristisch-recreatieve
sector is de kwaliteit van natuur en landschap zelfs
medebepalend voor zijn bestaansrecht. Ruimtelijke kwaliteit
in het buitengebied is voor gemeente Maashorst daarom
een belangrijk uitgangspunt bij ontwikkelingen. Een gezonde
toekomst voor het buitengebied vraagt om ruimte voor
ontwikkeling. Maar die ontwikkeling is in gemeente Maashorst
wel verbonden aan kwaliteitsverbetering.
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Om de kwaliteit van het buitengebied te kunnen waarborgen
is het noodzakelijk om ruimte te maken voor nieuwe functies,
zeker waar het gaat om stoppende agrarische bedrijven. Dit
kan bijvoorbeeld gaan om nieuwe woonvormen of passende
nieuwe bedrijvigheid. Tegelijkertijd moeten we waken voor
het verder dichtslibben van het buitengebied, verdere
verstening is ongewenst.
4.5.

Bewaken samenhang met omgevingsvisie

De agrarische en toeristisch-recreatieve sector hebben elk hun
eigen belangen in het buitengebied. Ontwikkeling van de een
kan in het nadeel zijn van de ander. Daarnaast zijn er ook nog
de inwoners van het buitengebied met hun eigen belangen.
Inwoners en ondernemers hebben elkaar nodig, maar hebben
soms ook tegenstrijdige belangen. De oplossing van deze
grote vraagstukken begint bij het voeren van het juiste
gesprek. Het kennen van elkaars belangen is noodzakelijk
bij het zoeken naar de juiste balans. Het resultaat van deze
gesprekken moet leiden tot een Omgevingsvisie waarin het
evenwicht wordt gewaarborgd tussen wonen, werken en
recreëren in het buitengebied. In de Omgevingsvisie voor de
nieuwe gemeente worden de hier genoemde uitgangspunten
verder uitgewerkt.
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5. Samen denken, samen doen
5.1.

Als het je raakt praat je mee (participatievisie)

“Ik vind het belangrijk dat er een kindergemeenteraad komt, omdat ik het idee heb dat kinderen vaak
op heel andere dingen letten. Die komen dan niet
echt aanbod omdat niemand erover kan praten.”
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Maashorst agenda
Wij vinden het belangrijk dat gemeente en gemeenschap
samen bouwen aan een goed leefklimaat in gemeente
Maashorst. De in de raad gekozen volksvertegenwoordigers
maken daarom samen met de inwoners en maatschappelijk
middenveld een agenda met maatschappelijke thema’s voor
gemeente Maashorst. Iedereen - inwoners, ondernemers,
maatschappelijke organisaties en de gemeente - moeten de
(maatschappelijke) verantwoordelijkheid nemen om deze
agenda te realiseren en zodanig te faciliteren dat deze ook
‘afgewerkt’ wordt.
Inwoners maken de gemeenschap
De dorpen in gemeente Maashorst kennen een prachtige
traditie van betrokken inwoners. De gemeente erkent en
waardeert in houding en gedrag deze enorme inzet vanuit de
samenleving en steunt de inwonersinitiatieven waar gewenst.
Mogelijk door het wegnemen van belemmerende regels,
een helpende hand of een financiële bijdrage. Onze houding
is daarbij ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’. De financiële
ondersteuning geven wij bij voorkeur via een fonds van, voor
en door inwoners.
We maken in ons beleid ruimte voor opkomende
inwonersinitiatieven. We willen inwoners de ruimte en
verantwoordelijkheid geven om samen dingen te regelen,
bijvoorbeeld het onderhouden van groen in de buurt of
de keuze voor een speelplaats, maar ook mee te denken
en doen in grotere en betekenisvolle projecten, zoals de
woonvisie en woonprojecten, maar ook over infrastructuur,
zorg en energievoorzieningen. Raadsleden kunnen een oogje
in het zeil houden bij het hoeden van de democratische
kwaliteit van de samenwerking tussen de inwoners. Kon
iedereen bijvoorbeeld in vrijheid zijn mening geven, is er goed
geluisterd naar elkaar en hebben ook minder mondige of
bescheiden inwoners mee kunnen doen?
“Wij dagen de gemeente uit ons in eerste instantie om vrij
te laten. Om ons te laten doen wat we zelf kunnen want dat
kunnen we goed, doen we goed en doen we zorgvuldig. Waar
we samen moeten op trekken doen we dat graag en praten
we met elkaar over ieders rol.”

Inwoners doen mee
De gemeente waardeert de ervaring, kennis, kunde en ideeën
van inwoners en wil deze meer gebruiken bij het maken van
plannen en beleid. We zoeken slimmere en effectievere
manieren om zoveel mogelijk groepen inwoners te vinden,
binden en verbinden. Bijvoorbeeld door veel meer in te zetten
op digitale burgerparticipatie. We zullen ons in ieder geval
tot het uiterste inspannen om de inwoners die direct ‘geraakt
worden’ te informeren en betrekken. Meedoen en praten
betekent ook dat communicatie begrijpelijk, regelmatig
en transparant dient te zijn. Inwoners, ondernemers en
organisaties die ‘direct geraakt’ worden, worden dan ook
tijdig geïnformeerd en betrokken. We betrekken zoveel
mogelijk sleutelfiguren uit de gemeenschap.
Als de gemeente plannen en beleid gaat maken moet bij
de start duidelijk zijn wie welke rol en invloed heeft,
wat er gebeurt met de inbreng van inwoners en hoe
de terugkoppeling door de gemeente plaatsvindt.
“Goed luisteren naar inwoners en vrijwilligers.”
Leren en samenwerken met elkaar
Het samenspel tussen inwoners, organisaties en gemeente
blijft in beweging. Inwoners hebben bijvoorbeeld het recht
om ons uit te dagen. We leggen de rode loper uit voor
inwoners die gemeentelijke taken beter en/of goedkoper
kunnen uitvoeren. Ook staan we open voor ideeën en
suggesties die bijdragen aan het realiseren van onze doelen.
We vinden het belangrijk om met elkaar de successen te
vieren, te evalueren hoe het gaat en te leren van de fouten
die we ongetwijfeld gaan maken. Ook hier geldt: oefening
baart kunst.
“Als er in Reek iets gebeurt zit 50% in de organisatie en
de overige 50% doet mee.”
Goede Buur
De gemeente staat in houding en gedrag echt open voor
ideeën en zorgen. Dat wil niet zeggen dat alles kan, maar
inwoners mogen van ons verwachten dat we meedenken
over oplossingen.
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5.2.

Goed geholpen (dienstverleningsvisie)

Met dienstverlening bedoelen we: hoe gaan wij om met
de vraag van een (toekomstige) inwoner, ondernemer
of organisatie uit de nieuwe gemeente? Dienstverlening
zit door de hele gemeente. Het contact verloopt via een
zogenoemd “kanaal” zoals de balie, de telefoon, de post of
via de website. We zien in de toekomst steeds meer taken
overgeheveld worden van het rijk naar de gemeenten. De
rol van de gemeente wordt hierdoor groter, ook als het
gaat om het contact met onze inwoners. Er zullen meer
contacten tussen gemeente, inwoners en bedrijven komen.
De traditionele contacten, bijvoorbeeld voor het aanvragen
van reisdocumenten, veranderen naar meer complexe
vraagstukken zoals vraagstukken op het terrein van zorg
of (ver)bouwinitiatieven. Dit vraagt ook iets van onze
medewerkers dat zij van buiten naar binnen werken.
We denken mee met onze inwoners
Bij het uitvoeren van de dienstverlening staat de gemeente
‘naast’ de inwoner. Dat betekent voor onze dienstverlening
dat onze inwoners mogen verwachten dat we meedenken en
ons verplaatsen in de klant. We vragen door tot helder is wat
de vraag is. We doen dingen omdat het de inwoner helpt, niet
omdat het moet vanuit regelgeving.

We zijn duidelijk en betrouwbaar
“Ben vanaf het begin helder in wat wel of niet kan. Mensen hebben vaak verwachtingen die niet realistisch zijn.
Dit kan je voorkomen.”
Inwoners mogen verwachten dat onze dienstverlening in één
keer goed is; namelijk juist en volledig, tijdig en integraal. De
gemeente is helder over waar je met welke vraag terecht kunt
en wat inwoners kunnen verwachten. Inwoners hebben één
aanspreekpunt per vraag. Ze hebben zicht op de status van
hun aanvraag, verzoek of vraag. Kosten en doorlooptijden
van de producten en diensten zijn bij de inwoners bekend.
Gemeente Maashorst spreekt met één mond: elk kanaal geeft
eenzelfde antwoord op eenzelfde vraag.
“Een digitale zuil is oké; persoonlijk contact werkt beter.
Je wil een bevestiging, zaaknummer en behandelend
contactpersoon. Per aanvraag is 1 contactpersoon
gewenst.”

“Medewerker moet professioneel en deskundig zijn.
De goede taal spreken, empathisch zijn en het gevoel
geven dat je samen werkt aan het probleem. Een
medewerker moet ook breder kunnen kijken en buiten
de regels kunnen denken. Meedenken in oplossingen.”
We zijn bereikbaar, toegankelijk en laagdrempelig
We zijn voor iedereen op diverse manieren makkelijk
bereikbaar: digitaal, telefonisch, per post en in persoonlijk
contact. Inwoners kunnen digitaal hun zaken met de
gemeente regelen en afhandelen, op elk moment en op elke
plaats. We zijn als organisatie en medewerkers professioneel,
deskundig en benaderbaar. We bieden ondersteuning aan
inwoners die ondersteuning nodig hebben. Dit organiseren
we rondom de inwoner.
“Voor kwetsbare mensen is het belangrijk dat er een lage
drempel is. Het te bewandelen pad moet helder zijn.”
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6. Trends en ontwikkelingen
In de voorgaande hoofdstukken hebben we de speerpunten
voor gemeente Maashorst beschreven. Maar hoe verhouden
deze speerpunten zich tot de algemene trends en
ontwikkelingen? Welke trends en ontwikkelingen spelen nu
en in de komende jaren? In dit hoofdstuk beschrijven we kort
deze trends en ontwikkelingen
“De slimme overheid gebruikt het Internet of Things om
haar besluitvorming en dienstverlening te verbeteren.
Met de kracht van kunstmatige intelligentie en sensoren
proberen overheden grip te krijgen op de enorme stortvloed aan gegevens die onze hyperconnectiviteit mogelijk maakt. Slimme systemen zorgen straks voor minder
verkeersopstoppingen en verbeteren ons gebruik van
hernieuwbare energie, waardoor we betere beheerders
worden van onze steeds schaarser wordende bronnen.”
Richard van Hooijdonk, ‘De toekomst van de slimme stad
en overheid’
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Samenstelling bevolking
De samenstelling van de Nederlandse bevolking verandert in
leeftijdsopbouw, naar herkomst en ook naar woonplaats. Dit
heeft allerlei gevolgen. Zo brengt de vergrijzing onder meer
met zich mee dat de arbeidspopulatie daalt en de druk op de
gezondheidszorg toeneemt. Dat vraagt om herdefiniëring van
‘arbeid’: wat is waardevol werk, hoe belonen we dat en hoe
zorgen we dat daar de mensen voor beschikbaar zijn en waar
laten we deze mensen wonen? Ontgroening heeft op de korte
termijn gevolgen voor het onderwijs en maatschappelijke
voorzieningen en op de iets langere termijn ook gevolgen
voor de arbeidspopulatie. Een belangrijke oorzaak van die
bevolkingsdaling is het wegtrekken van gezinnen en jongeren
naar steden en regio’s met grote economische activiteit.
(Gemeenten op weg naar 2020, VNG). Oftewel: economische
ontwikkeling en huisvesting gaan hand in hand.
Tweedeling en maatwerk
Een volgende grote ontwikkeling is dreiging van tweedeling
op meerdere fronten: wel of niet aangesloten zijn op de
digitale wereld, ‘gezond en rijk’ versus ‘arm en ziek/gebrekkig’.
Om die tweedeling, die op meerdere fronten kan ontstaan,
tegen te gaan, is maatwerk nodig in het klantproces. De
oplossing hoeft daarentegen niet altijd maatwerk te zijn.
Door data sturing, meten en weten, kan de gemeente
tijdig inspelen op de behoefte van kwetsbare burgers.
Door flexibele bouw kan maatschappelijk vastgoed relatief
makkelijk worden aangepast aan veranderende vraag. Door
collectivering van ondersteuning kan na een maatwerkproces
toch een aanbod worden gedaan dat niet als individueel
maatwerk aan huis vormgegeven hoeft te worden.
Verdere toename digitalisering
De al in gang gezette digitalisering zet zich steeds verder
door. Het wordt voor inwoners nog makkelijker om hun zaken
digitaal te regelen. Dit betekent echter niet dat er binnen
nu en vijf jaar geen persoonlijk contact met de gemeente
meer is. Op de langere termijn zal het fysieke contact tussen
gemeente en haar inwoners wel tot een minimum worden
beperkt. Gemeenten moeten – samen met andere partners
- investeren in digitale oplossingen voor allerhande vragen.
Overheidsinformatie moet betrouwbaar en van voldoende
kwaliteit zijn. Gemeenten moeten rekening houden met

nationale, Europese en internationale regels voor beveiliging
en privacy. Dat betekent dat je als gemeente moet innoveren,
visie moet ontwikkelen en moet borgen dat je over de juiste
competenties beschikt.
“Toegang tot real-time data maakt een eind aan giswerk,
waardoor ambtenaren en technocraten weten aan welke
kwesties daadwerkelijk aandacht besteed moet worden
en waarom.” Richard van Hooijdonk, ‘De toekomst van de
slimme stad en overheid’
Adaptieve economie en netwerksamenleving
Economische groei is niet meer vanzelfsprekend, de
economie zal een groter adaptievermogen moeten tonen,
aldus de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
(WRR). Oftewel, een ‘lerende economie’ waarin het
onderwijs een essentiële rol speelt. De arbeidsmarkt wordt
in toenemende mate een regionale zaak, waarbij de rol van
steden en stedelijke agglomeraties bepalend is voor welvaart
en groei. In de regio’s zoeken bedrijfsleven, overheden en
kennisinstellingen elkaar op. Zij stimuleren in dat netwerk
de innovatie en economische ontwikkeling.
“Om relevant te blijven, hebben de bedrijven van morgen
nieuwe businessmodellen nodig die gebaseerd zijn op
voorspellende analyses. Doormiddel van ‘fast data’ kunnen zij geïnformeerde, real-time beslissingen nemen.”
Richard van Hooijdonk, ‘Het bedrijf van de toekomst’
Netwerksamenleving
De verhoudingen tussen overheden, inwoners, bedrijven
en maatschappelijke instellingen veranderen. Dat geldt
zeker voor de gemeente als eerste overheid. De gemeente
staat niet boven de partijen, maar maakt onderdeel uit van
de maatschappij. De gemeente moet sneller inspelen op
economische, sociale en maatschappelijke ontwikkelingen.
De overheid treedt terug en de vrijkomende ruimte wordt
ingenomen door bedrijven en gemeenschap.
Duurzaamheid
Duurzaamheid heeft alles te maken met de inrichting van de
omgeving. Door het beter inrichten van de omgeving wordt
de vraag om ondersteuning voorkomen. Dat is niet alleen
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de plaats en vorm van voorzieningen, ook de daadwerkelijke
inrichting met groen, grijs en blauw: natuur, bestrating en
water. Juist door de laatste decentralisatie, de omgevingswet,
heeft de gemeente alle mogelijkheden om goed in te spelen
op de vraag van inwoners. Het realiseren van een ‘gezonde’
wijk, woonomgeving, is de basis van zelfredzaamheid en
participatie.
“Met slimmere infrastructuur, waaronder slimme netwerken, sensoren en slimme meters, kunnen we een intelligent systeem bouwen dat voor een intermitterende
stroomvoorziening zorgt die stabiele elektriciteit levert.” Richard van Hooijdonk, ‘De toekomst van energie’
De gemeente Maashorst
We constateren dat de gesignaleerde trends en
ontwikkelingen aansluiten bij de speerpunten van de
gemeente Maashorst: saamhorigheid, diversiteit, maatwerk
in dienstverlening, economie en huisvesting. De keuze om
ons juist te willen richten op het vormen van een robuuste
organisatie die de dorpen goed kan bedienen en zo de
eigenheid van de dorpen in stand te houden, sluit goed aan
op de culturele diversiteit die al groot is en onder invloed
van migratiebewegingen (statushouders, arbeidsmigranten,
rustzoekers, verblijfsrecreatie voor langere tijd) alleen nog
maar toeneemt. We zijn ons bewust van het feit dat we deze
ontwikkeling continue aandacht moeten geven om te borgen
dat de nieuwe gemeente haar stadse allures kan waarmaken
en tegelijkertijd de dorpse mentaliteit van saamhorigheid niet
kwijtraakt.
“De regionale identiteit van een bepaald gebied ligt niet
besloten in een landschap. Het zit hem in de betekenissen die mensen eraan geven, dat kan ontstaan in de loop
der tijd, geografisch of per groepscultuur.” Gerard Rooijakkers
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7. Toekomstvisie is de start
7.1. Wat heeft het proces ons opgeleverd?
In Landerd en Uden bestaat een traditie van actieve inwoners.
Actief in de zin van verenigingen, maar ook in de zin van
verschillende inwonersgroepen. Om die reden hebben we
ervoor gekozen om de toekomstvisie op te stellen samen met
de inwoners. Ook in de nieuwe gemeente willen we samen
met onze inwoners, ondernemers en organisaties werken aan
het realiseren van onze ambities. We hebben gemerkt dat alle
belangrijke thema’s in de afgelopen maanden naar voren zijn
gekomen. De gesprekken hebben binnen de verschillende
thema’s belangrijke informatie opgeleverd. Zo hebben we de
ambities in het vorige hoofdstuk kunnen formuleren. Uit de
gesprekken is ook gebleken wat onze dorpen en onze nieuwe
gemeente onderscheidend maakt.
We zien de laatste jaren dat maatschappelijke opgaven
steeds complexer worden. Dat vraagt om nieuwe vormen
van samenwerken. Daarnaast zien we een sterke behoefte
aan verbinding, erbij willen horen en mee willen doen. Dus
we zien de laatste jaren weer steeds meer aandacht voor

43

Toekomstvisie
gemeente Maashorst

de gemeenschap. Ook als instrument voor samenwerking.
Participatie en co-creatie zijn dan veel gebezigde termen. Er is
een bepaalde uitdaging of een opgave en die is leidend voor
wat de gemeenschap zich ten doel heeft gesteld. Om dat
doel te realiseren wordt kennis gegenereerd en in hoge mate
gedeeld op een consistente en transparante manier, met alle
leden van de gemeenschap. Hierdoor ontstaat vertrouwen
tussen de leden en ontstaat steeds meer verbinding. Vanuit
dat vertrouwen en die verbinding liggen kansen voor
participatie en betrokkenheid. We moeten ons niet vergissen
in de kracht van participatie, maar ook niet in hoe moeilijk
het is om dat te mobiliseren. Patrick Vermeulen, hoogleraar
Radboud Universiteit, actieve deelnemer Festival Gemeente
Maashorst 24 juni 2019
7.2.

Hoe nu verder?

Consultatieronde
Begin september 2019 hebben de gemeenten Landerd
en Uden hun inwoners en organisaties in de gelegenheid
gesteld om aan te geven in hoeverre zij zich kunnen vinden
in de toekomstvisie en de naam Maashorst. Hiertoe is een
vragenlijst ontwikkeld die iedereen online kon invullen
én onderzoekers zijn alle kernen ingegaan om mensen op
straat aan te spreken en deze vragen voor te leggen. Er
hebben in één week tijd 665 mensen meegedaan met deze
consultatie. 93% daarvan gaf aan op de hoogte te zijn van
de herindeling. De respondenten gaven ook aan zich in
grote mate te herkennen in de toekomstvisie. Ten aanzien
van de naam geeft ongeveer de helft aan de naam te
ondersteunen, één derde ondersteunt de naam niet en de
rest is neutraal of heeft geen mening. De rapportage naar
aanleiding van de consultatie is als bijlage toegevoegd aan het
Herindelingsontwerp.
Vaststelling toekomstvisie
De beide gemeenteraden besluiten 24 oktober 2019 over
het visiedocument in het kader van het herindelingsproces.
Zij zullen op dat moment ook besluiten over het
herindelingsontwerp – de basis voor de uiteindelijke
herindeling.

Wat gebeurt na besluitvorming?
Deze visie geeft na de besluitvorming richting aan de verdere
inkleuring van onze nieuwe gemeente en het ontwerp van de
nieuwe organisatie. We willen wel benadrukken dat een visie
een levend en dynamisch verhaal is. De wereld verandert snel,
we zullen nieuwe inzichten krijgen. We beschouwen onze visie
ook als een uitnodiging om mee te (blijven) doen, om een
bijdrage te leveren aan de nieuwe gemeente, met behulp van
deze zonnewijzer die we samen hebben gemaakt.
Op welke wijze krijgt deze visie verder handen en voeten?
Op weg naar één gemeente volgt een intensief traject waarin
we samen met onze samenleving deze toekomstvisie vertalen
naar concrete voorstellen. Daarbij valt te denken aan de
volgende onderwerpen:
- De wijze waarop we vorm en inhoud geven aan burger- en
overheidsparticipatie wordt – samen met onze inwoners –
uitgewerkt.
- Er wordt een plan opgesteld waarin concreet is uitgewerkt
op welke wijze de nieuwe gemeente invulling geeft aan de
dienstverlening: wat, waar en hoe.
- Beleid, regelgeving en werkprocessen worden op elkaar
afgestemd.
- De wijze waarop de nieuwe organisatie bestuurd en
gemanaged wordt, wordt nader uitgewerkt.
Om te zorgen dat we blijven werken in de geest van deze visie
en om de thema’s en ambities nader uit te werken gaan we
graag weer met u in overleg. Wanneer dit het geval is, hangt
mede af van de besluitvorming in de beide raden én van het
onderwerp. Na vaststelling van dit document gaan wij in
ieder geval in gesprek met ondernemers van beide gemeente
over de economische visie. Daarnaast zullen we met
bewonersgroepen vormgeven aan de participatievisie voor
de nieuwe gemeente. Ook zullen we een aantal uitdagingen
voor de nieuwe gemeente in de volgende fase samen met
inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties
oppakken en uitwerken.
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7.3.

Tot slot

We willen graag iedereen die heeft bijgedragen aan de
totstandkoming van dit document hartelijk bedanken.
Dit geldt voor iedereen die heeft meegedaan met de
uitdagingen in de maanden april, mei en juni, zij die aanwezig
waren op het Festival gemeente Maashorst en natuurlijk
onze inwonersgroepen.
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1. Inleiding

Doel en aanleiding consultatie
De gemeenten Landerd en Uden vormen vanaf 1 januari 2022 een nieuwe
gemeente, met als werknaam 'Maashorst'. Een gemeente met zo’n 57.000
inwoners die bestaat uit de kernen Odiliapeel, Reek, Schaijk, Uden, Volkel en
Zeeland. Onder de titel “Op weg naar gemeente Maashorst” is de afgelopen
periode met veel inwoners en organisaties uit de zes dorpen gesproken over

de nieuwe toekomst. Alle inbreng is verwerkt in een toekomstvisie. In de
toekomstvisie staat wat de gemeente bijzonder maakt en wat de inwoners
belangrijk vinden.
De toekomstvisie is onderdeel van het herindelingsontwerp en daarmee

belangrijke informatie voor de beide gemeenteraden, die op 24 oktober 2019
een besluit nemen over de herindeling. Voordat de raden dat doen, wilden de
gemeenten bij de inwoners van Landerd en Uden nagaan of de genoemde
thema’s en ambities herkenbaar zijn.

Twynstra Gudde is door de gemeenten Landerd en Uden gevraagd om deze
consultatieronde uit te voeren. In samenspraak met de gemeenten is gekozen
voor een consultatie die online kan worden ingevuld en die in alle kernen van
gemeente Landerd en gemeente Uden op straat wordt afgenomen.
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Werkwijze
Deze consultatie beoogt een check te zijn op het eerder in 2019
doorlopen participatietraject. Herkent men hetgeen dat op basis van
vele gesprekken met inwoners terecht is gekomen in de
Toekomstvisie? Tijdens het participatieproces is op vele momenten
met vele bewoners gesproken. Zo is met bestuurders en
bewonersgroepen een bustoer door de kernen gemaakt, zijn op
straat en online mensen uitgenodigd om aan de hand van
uitdagingen te laten zien wat voor hen belangrijk is in de nieuwe
gemeente en is er op 24 juni 2019 een
Maashorstfestival georganiseerd in Markant te Uden. Zie voor een
impressie hiervan www.opwegnaargemeentemaashorst.nl

De consultatie heeft plaatsgevonden tussen maandag 2 en zondag 8
september. Online konden de vragen worden ingevuld van maandag
2 september tot en met zondag 8 september. Van maandag 2 tot
vrijdag 6 september is iedere kern tenminste één dagdeel bezocht
door drie onderzoekers die mensen op straat benaderd hebben om
de vragen te beantwoorden. Zie voor een overzicht van de bezochte
locaties bijlage 2.
Vervolgens zijn de ingevulde vragenlijsten door Twynstra Gudde
geanalyseerd. Hierbij is gekeken of de toekomstvisie daadwerkelijk
overeenkomt met wat de bewoners belangrijk vinden en welke
kansen en aandachtspunten bewoners verder zien. De resultaten van
deze analyse zijn vertaald in voorliggend rapport.

Op basis van alle opgehaalde informatie is door een ambtelijke
werkgroep de toekomstvisie opgesteld. Tijdens de consultatie is
onderzocht of de inwoners van Landerd en Uden zich herkennen in
de vier belangrijkste thema's uit die toekomstvisie en of zij de naam
Maashorst kunnen ondersteunen.

De conceptrapportage is op 16 september 2019 besproken met de
stuurgroep en vervolgens aangeboden aan de beide colleges en
gemeenteraden. Zoals gesteld maakt dit rapport onderdeel uit van
de documenten op basis waarvan de raden op 24 oktober 2019 een
besluit nemen over de herindeling.

De vragen zijn opgesteld door het onderzoeksteam van Twynstra
Gudde en vastgesteld door de stuurgroep herindeling. Zie voor de
vragen bijlage 1.
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Verantwoording onderzoeksmethodiek
Het onderzoek bestaat uit gesloten, half-gesloten en open vragen. Onderzocht is of
men op de hoogte is van de voorgenomen herindeling (gesloten vraag), of men de
naam 'Maashorst' kan ondersteunen (gesloten vraag), of men zich herkent in de vier
thema's die naar boven zijn gekomen in het participatieproces (gesloten vragen, met
de mogelijkheid tot een beknopte toelichting) en of men nog kansen en
aandachtspunten ziet in het herindelingstraject (open vragen). Om de bewoners in de
toekomst goed te informeren is tot slot gevraagd langs welke kanalen men bij
voorkeur geïnformeerd wil worden (half-gesloten).
Er is gekozen voor een aantal vragen (zie vragenlijst in bijlage 1) die in ongeveer vijf
minuten te beantwoorden zijn, om de drempel laag te houden.
Om een zo representatief mogelijk beeld te krijgen is de consultatie zowel online
uitgezet als op straat afgenomen. Veel benaderde mensen op straat reageerden
enthousiast op het onderzoek. De consultatie ‘op straat’ heeft een groot aandeel in
het totaal aantal reacties opgeleverd: 45,5%.
Buiten de reactie op de naam "Maashorst" (waarover verderop meer) zien we geen
grote verschillen tussen de resultaten online en de op straat opgehaalde reacties. We
zien in de meeste gevallen geen opvallende verschillen in de antwoorden die
gegeven worden tussen de verschillende kernen en leeftijdscategorieën. In gevallen
waar we opmerkelijke verschillen zien geven wij dit in dit rapport aan.
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Deze consultatie bevat naast een aantal (half-)gesloten vragen drie open
vragen. Dit betreft een eventuele toelichting op de score voor de vier centrale
thema’s en open vragen over de kansen en aandachtspunten die men ziet met
betrekking tot het vormen van de nieuwe gemeente. De antwoorden hiervan
zijn geanalyseerd, waarbij is gekeken welke elementen vaak zijn genoemd.
Een aantal van deze rode draden ziet u als illustratie terug in een toelichting bij
de hoofdstukken van de verschillende thema’s. Daarbij dient opgemerkt te
worden dat we met 665 respondenten niet alle antwoorden op open vragen in
het rapport kunnen zetten. Evenmin kunnen we er kwantitatieve uitspraken
over doen. Zo waren er meerdere mensen die een opmerking maakten over de
toegankelijkheid van de Maashorst als gevolg van de grote grazers. Maar
omdat we daarover geen specifieke vraag aan alle respondenten hebben
voorgelegd, kunnen we alleen vaststellen dat het bij meerdere mensen speelt.
Deze consultatie is afgenomen met behulp van de Sprockler-applicatie. Deze
applicatie heeft als voordeel dat de online vragenlijsten en de op straat
afgenomen vragenlijsten identiek zijn en de antwoorden van alle vragenlijsten
eenvoudig in samenhang te analyseren zijn. Bovendien is het mogelijk om
betrekkelijk snel analyses te maken op basis van woonplaats en
leeftijdscategorie.
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2. Respondenten

Wie zijn de respondenten?
In totaal hebben 665 personen meegedaan aan de consultatieronde

leeftijdscategorieën, met in het bijzonder de leeftijdscategorie

(deze mensen noemen we 'respondenten'). De meeste respondenten

tussen de 19 en 31 jaar, in mindere mate bereid waren tot het

zijn afkomstig uit Uden: dit zijn er 287 (43% van totaal aantal

invullen van de vragenlijst.

reacties). Zeeland heeft 146 respondenten (22%), Schaijk 115 (18%),

Respondenten gesorteerd op leeftijdscategorie

Reek 48 (7%), Odiliapeel 34 (5%) en Volkel 35 (5%). Onderstaande
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grafiek toont het aantal respondenten per kern.
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Van de 665 respondenten heeft 362 (54,5%) de vragenlijst online
ingevuld en 303 (45,5%) de vragenlijst op straat ingevuld.

Bijna de helft van de gesproken personen heeft de leeftijdscategorie

Verhouding op straat afgenomen (donkerbruin) en online
ingevulde vragenlijsten (lichtbruin)

55 jaar of ouder: dit zijn 328 personen. 240 Personen zaten in de
leeftijdscategorie 31 tot en met 55; 71 personen waren 19 tot en
met 30; en 17 personen waren jonger dan 18 jaar. Te zien is dat een

303; 46%

groot deel van de gesproken personen 55 jaar of ouder is. Dit komt

362; 54%

grotendeels doordat deze leeftijdscategorie prominent aanwezig
was op straat ten tijde van de interviews. Daarnaast heeft het
consultatieteam ervaren dat personen uit de lagere
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3. Ontwikkelingen

Weet men dat er een nieuwe gemeente komt?
Het merendeel van de ondervraagde personen weet dat er een nieuwe gemeente komt:
93% van de respondenten geeft aan hiervan op de hoogte te zijn. Dit is een mooi
resultaat.
Relatief zijn jongere respondenten minder goed op de hoogte: zo is 41% van de
respondenten in de leeftijdscategorie van 18 jaar of jonger niet op de hoogte van de
plannen voor een nieuwe gemeente. Dit geldt ook voor 17% van de leeftijdscategorie
tussen 19 en 30 jaar.
Omdat de respondenten uit de hogere leeftijdscategorieën beter op de hoogte zijn (6%
tussen de 31 en 55 jaar; en 4% procent van 55 jaar of ouder is niet op de hoogte) en de
meeste respondenten uit deze hogere leeftijdscategorieënkomen, komt het percentage
respondenten dat op de hoogte is uiteindelijk op 93%.
We zien geen significante verschillen per kern.

93% van de respondenten weet dat er een nieuwe
gemeente Maashorst komt
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Dat 93% van de respondenten op de hoogte is van een aanstaande
herindeling, ligt in lijn met het antwoord op de vraag of men actief

geïnformeerd wil blijven over nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van de
herindeling. 85% van de respondenten gaf aan geïnformeerd te willen worden.
Het grootste deel van de mensen wil deze informatie door middel van de
gemeentelijke rubriek in lokale huis-aan-huis bladen ontvangen. Het Udens

nieuwsblad werd hierbij vaak genoemd, maar met de kanttekening dat de
bezorging nogal eens te wensen over laat.
Verder worden de digitale nieuwsbrief, social media en de website van de
gemeente meerdere malen genoemd.
De 28 personen die niet op de hoogte zijn van de voorgenomen herindeling
maar wel geïnformeerd willen worden, geven aan het liefst via social media,
een digitale nieuwsbrief of de website van de gemeente bereikt te willen
worden.

12

Consultatie Maashorst • © TwynstraGudde

Uitkomsten consultatieronde

4. Naam nieuwe gemeente

Kan men de naam 'Maashorst' ondersteunen?
De reacties op de nieuwe naam Maashorst laten een overwegend
positief beeld zien. Twee derde van de respondenten staat positief
of neutraal tegenover de naam Maashorst. Een derde van de
respondenten ondersteunt de naam Maashorst niet.

Ondersteunen van de naam Maashorst op straat
(oranje) en online (rood)
350

De respondenten op straat zijn positiever over de naam dan de
respondenten die online de vragenlijst hebben ingevuld (zie
nevenstaande grafiek). Van de op straat bevraagde mensen geeft
54% (165 respondenten) aan de naam Maashorst te kunnen
ondersteunen en 22% (68 respondenten) geeft aan deze niet te
kunnen ondersteunen. Online kan 40% (145 respondenten) de
naam ondersteunen en kan 48% (174 respondenten) de naam niet
ondersteunen.
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In de reacties wordt door meerdere respondenten een verbinding gelegd
tussen de naam voor de gemeente en het natuurgebied Maashorst. Dit
wordt overigens zowel positief als negatief beoordeeld.
Sommigen vinden de Maashorst een sterk merk en zien kansen om zowel
het merk van de gemeente als het natuurgebied te versterken. Opgemerkt
wordt dat het natuurgebied een mooie verbinding is tussen de gemeenten
Landerd en Uden. Tot slot wordt opgemerkt dat de naam Maashorst
herkenbaar en geografisch herleidbaar is.
Anderen vinden het verwarrend, te veel de focus op natuur en
landelijkheid leggen en geen recht doen aan de dorpen die wel aan de
Maashorst grenzen maar niet onder de nieuwe gemeente zullen vallen.
Ook zijn er meerdere respondenten die pleiten voor de naam 'Uden’.

15
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Uitkomsten consultatieronde

5. Thema’s

Is men het eens of oneens met de vier thema's uit
de toekomstvisie?

Thema 1 Zes dorpen: één gemeente
Odiliapeel, Reek, Schaijk, Uden, Volkel en Zeeland: zes verschillende kernen,
met ieder hun eigen kenmerken. Maar ook overeenkomsten: het zijn zes
hechte kernen, mensen staan voor elkaar klaar, organiseren en ondernemen
samen dingen. Inwoners ontmoeten elkaar in ontmoetingsplekken in hun
omgeving. Hier zijn vrijwilligers druk in de weer. Het verenigingsleven bruist! Er

zijn mooie ontmoetingen en vriendschappen ontstaan. De dorpen behouden
hun eigen karakter en vormen samen een prachtige nieuwe gemeente
Maashorst (uit: Toekomstvisie gemeente Maashorst).

17

Consultatie Maashorst • © TwynstraGudde

Zes dorpen: één gemeente; eens of oneens?
Dit thema is getoetst met behulp van een schaalvraag, waarbij
mensen op een lijn konden aangeven hoezeer zij het eens of
oneens waren met dit thema. In de grafiek hiernaast is deze
score te zien. In de verwerking hebben wij een lineaire schaal
gehanteerd tussen oneens (0) en eens (1). Wanneer men in het
midden ging zitten dan leverde dit een score op van 0,5.
Ruim 94% van de personen die de vragenlijst heeft ingevuld
geeft het aan eens te zijn met dit thema; dat wil zeggen: geeft
een score groter dan 0,5. Deze score is het hoogst van alle
thema’s. In totaal kennen de respondenten een gemiddelde
score toe van 0,79 op schaal van 0 tot 1. Personen van 55 jaar of
ouder en personen in de leeftijdscategorie 31 tot en met 55
scoren dit thema gemiddeld iets hoger dan de andere thema’s.
168 van de 665 personen kenden de maximale score (100%
eens) toe. Een minderheid (31 respondenten) is het helemaal
oneens tot neutraal) met dit thema. Dit zijn met name bewoners
uit Uden en een minderheid uit Schaijk en Zeeland. Personen
die het 100% oneens zijn met dit thema geven unaniem aan
geen herindeling te willen. Dit zijn minder dan 10 personen.
Op de volgende pagina staan enkele opvallende en veel
terugkomende aanvullende opmerkingen bij dit thema.
18
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Kansen en aandachtspunten thema

Zes dorpen, één gemeente

Behoud het karakter en identiteit van de verschillende

Behoud het verenigingsleven

kernen

Daarnaast zijn bewoners erg tevreden over het verenigingsleven

in de verschillende dorpen en de sociale activiteiten die worden
“Dat ieder dorp zijn eigen identiteit behoudt, maar er wel
ruimte is voor samenwerking, gebruikmakend van elkaars
expertise.”

georganiseerd. Vooral voor ouderen fungeren deze
verenigingen en buurthuizen als ontmoetingsplek en vormen
een belangrijk onderdeel in hun sociale leven. Tijdens de

De respondenten zijn overwegend erg tevreden over de sociale

consultatieronde is verschillende keren expliciet aangegeven dat

verbondenheid binnen de verschillende kernen. Men is trots op

dit niet verloren mag gaan bij de totstandkoming van de nieuwe

het eigen karakter van elke kern en wil dit vooral behouden.

gemeente.

Door een groot deel van de bevraagde mensen wordt dit als

“Behoud het verenigingsleven en de organisaties die de
belangen behartigen voor hun dorp. Zij weten als geen ander
wat er leeft en speelt in het dorp. “

een van de belangrijkste elementen binnen de vier thema’s
genoemd.
“Elke kern heeft eigen kracht. Wat in een kern gebeurt hoeft
niet in andere kernen ook te gebeuren. Goede dingen bij de
cultuur van de gemeente behouden, niet eigen identiteit
verliezen.”

Organiseer meer voor de jeugd
Vanuit verschillende kernen is aangegeven dat men de jeugd in
de dorpen wil behouden. Door een aantal respondenten wordt
gesteld dat er, naast het zorgen voor betere voorzieningen, voor

Bij een aantal bewoners leeft het idee dat een herindeling

jongvolwassenen meer georganiseerd zou moeten worden om

ervoor kan zorgen dat de identiteit en eigenheid van kleinere

zo de dorpen bruisender te maken.

kernen ondergesneeuwd worden door de grootste kern. Dit
wordt als erg ongewenst beschouwd.
19
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Thema 2 Een aantrekkelijk plek om te
wonen, te werken en te bezoeken
Het is heerlijk thuiskomen in gemeente Maashorst, na een werkdag, school of
een andere activiteit. Ook nieuwe inwoners voelen zich snel thuis. Veel
jongeren blijven in het dorp wonen waar ze zijn opgegroeid, want het
woningaanbod is uitgebreid. Ook ouderen vinden hun plekje, dankzij
aanpassingen van bestaande gebouwen.
Dagelijkse boodschappen doe je in je eigen kern. Alle basisvoorzieningen zijn
daar gebleven. Voor meer stadse voorzieningen gaan mensen een dagje naar
de grootste kern van de gemeente. Samen met inwoners bekijken we welke
vervoersmiddelen nog meer mogelijk zijn. Zo kan iedereen gaan wanneer hij
of zij wil!
De gemeente staat bekend als een bedrijvige gemeente en is onderdeel van de
‘De Agri-foodregio’. Het is fijn werken in deze gemeente en regio, ook dankzij
veel innovatieve ontwikkelingen. Betaalde functies én vrijwilligersfuncties
worden steeds meer ingevuld. Ook mensen die verder van de arbeidsmarkt af
staan, gaan steeds vaker aan het werk. We zijn een groene gemeente. Daarom
is er een duurzaamheidsagenda gemaakt. Zo zorgen we er samen voor dat we
goed omgaan met ‘ons’ stukje op de aarde. Inwoners besparen energie,
wekken zelf energie op, gooien weinig voedsel weg en zamelen hun afval
nauwkeurig in (uit: Toekomstvisie gemeente Maashorst).
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Een aantrekkelijke plek om te wonen, te werken en te
bezoeken. Eens of oneens?
Dit thema is getoetst met behulp van een schaalvraag, waarbij

Op de volgende pagina staan enkele opvallende en veel

mensen op een lijn konden aangeven hoezeer zij het eens of

terugkomende aanvullende opmerkingen bij dit thema.

oneens waren met dit thema. In de grafiek hiernaast is deze
score te zien. In de verwerking hebben wij een lineaire schaal
gemaakt tussen oneens (0) en eens (1). Wanneer men in het

midden ging zitten dan leverde dit een score op van 0,5.
Ruim 93% van de personen die de vragenlijst heeft ingevuld
geeft het aan eens te zijn met dit thema (dat wil zeggen: geeft
een score groter dan 0,5). In totaal kennen de respondenten een

gemiddelde score toe van 0,78 op schaal van 0 tot 1. Personen
in de leeftijdscategorie 19 tot en met 30 scoren dit thema
gemiddeld iets hoger dan de andere thema’s.
144 van de 665 personen kenden dit thema de maximale score

(100% eens) toe. Personen die het helemaal (100%) oneens zijn
met dit thema geven aan tegen de herindeling te zijn. Deze
personen komen vooral uit Uden en Schaijk. Het gaat hier om
minder dan 20 personen.

21
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Kansen en aandachtspunten bij thema

Een aantrekkelijke plek om te wonen, te werken en te bezoeken
Behoud de voorzieningen in de verschillende kernen

“Dat de nieuwe fusiegemeente met recreatie, winkelcentra,
horeca en werkgelegenheid een serieuze opponent wordt t.o.v.
Oss en Meijerijstad.”

Het behouden van voorzieningen in de verschillende kernen van

de nieuwe gemeente wordt door veel mensen genoemd als een
belangrijk onderdeel voor dit thema. Mensen van de kleinere

“Deze twee samen zorgen ervoor dat voorzieningen (winkels,
horeca, verenigingsleven, evenementen) blijven bestaan,
waardoor dorpen leefbaar blijven.”

kernen zijn bang dat deze zullen verdwijnen in hun kern en dat
zij hier verder voor zullen moeten reizen.

“De basisvoorzieningen moeten in iedere kern behouden
blijven en dat mensen voor stadse voorzieningen naar Uden
komen. Dat houdt Uden bruisend en gezellig.”

“Voorzieningen moeten voor de ouderen in de dorpen
behouden blijven.”

Vooral personen in de leeftijdscategorie van 55 jaar of ouder

Zorg voor voldoende betaalbare starterswoningen

zien dit als een belangrijk aandachtspunt. Zij zijn vaker minder

Daarnaast geven meerdere mensen aan dat zij het belangrijk

mobiel en daardoor meer afhankelijk van de voorzieningen in

vinden dat jongeren in de nieuwe gemeente kunnen blijven

hun eigen dorpskern.

wonen. Aangegeven wordt dat veel jongeren er nu voor kiezen
de gemeenten te verlaten. Bewoners willen dat de gemeente

De nieuwe gemeente zorgt voor een hoger

een aantrekkelijke vestigingsplaats blijft voor jongvolwassenen.

voorzieningenniveau
Met de vorming van de nieuwe gemeente worden ook kansen

“De voorzieningen in met name de dorpen moet dusdanig zijn
dat jongeren en ouderen in hun dorp kunnen (blijven) wonen
en dit ook betaalbaar is voor hen.”

gezien om tot een hoger voorzieningenniveau te komen,
waardoor de gemeente meer bezoekers kan trekken en de
levendigheid in de gemeente wordt vergroot. Ook worden
kansen gezien voor het beleid op zorg.

22
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Investeer in goede OV verbindingen
Ook hebben veel respondenten kansen en aandachtspunten geformuleerd met

betrekking tot vervoer en infrastructuur. Een goede bereikbaarheid met het openbaar
vervoer, zowel van en naar de gemeente als tussen de verschillende kernen is voor
veel inwoners belangrijk. Meerdere inwoners hopen dat er in de toekomst een
treinverbinding met de nieuwe gemeente komt. Daarnaast geeft een aantal personen
aan dat de bereikbaarheid met het openbaar vervoer tussen de kernen verder

verbeterd kan worden: dit is bijvoorbeeld meerdere keren aangekaart over de
verbinding tussen Zeeland en Uden.
“Openbaar vervoer is afgenomen tussen Zeeland en Uden. Dit is slecht voor mensen
die hiervan afhankelijk zijn. ”

Verder is, bijvoorbeeld door respondenten in de kern Odiliapeel, aangegeven dat de
fietspaden verbeterd zouden kunnen worden.
Zet extra in op veiligheid
Ook veiligheid in de eigen leefomgeving wordt vaak genoemd als aandachtspunt waar
de gemeente op moet blijven inzetten. De aanwezigheid van voldoende handhaving
op straat vergroot het gevoel van veiligheid. Daarnaast draagt volgens een aantal
bewoners het voorkomen van leegstand en verpaupering in zowel de kernen als het
buitengebied bij aan een veiligere leefomgeving. Verder geven bewoners aan dat de
gemeente oog moet houden voor de verkeersveiligheid.
“Er zou meer blauw op straat moeten. Zorg voor voldoende handhaving.”

23
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Thema 3 Het buitengebied: een fijne
plek voor iedereen
Boerenbedrijven zijn veranderd. Dat zorgt ook voor volop nieuwe
ideeën. Samen ontdekken we die en kijken we hoe we ons buitengebied verder
kunnen ontwikkelen. Het natuurgebied De Maashorst is uitgegroeid tot een
prachtige trekpleister.

Het aantal toeristische overnachtingen in onze gemeente groeit. Steeds meer
toeristen ontdekken al het moois dat onze gemeente te bieden heeft.
De natuur krijgt veel aandacht. Mensen én dieren leven in een gezonde
omgeving. We zijn zuinig op de mooie landschappen en voelen ons hier
samen verantwoordelijk voor (uit: Toekomstvisie gemeente Maashorst).
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Uitkomsten consultatieronde thema

Het buitengebied: een fijne plek voor iedereen
Dit thema is getoetst met behulp van een schaalvraag, waarbij
mensen op een lijn konden aangeven hoezeer zij het eens of
oneens waren met dit thema. In de grafiek hiernaast is deze
score te zien. In de verwerking hebben wij een lineaire schaal
gemaakt tussen oneens (0) en eens (1). Wanneer men in het

midden ging zitten dan leverde dit een score op van 0,5.
Ruim 89% van de personen die de vragenlijst heeft ingevuld
geeft het aan eens te zijn met dit thema (dat wil zeggen: geeft
een score groter dan 0,5). In totaal kennen de respondenten een

gemiddelde score toe van 0,77 op schaal van 0 tot 1. Jongeren
van 18 jaar of jonger scoren dit thema gemiddeld iets lager dan
de andere thema’s: dit thema scoort een 0,63; de andere
thema’s hebben bij deze leeftijdscategorie allemaal een score
hoger dan 0,70.
Op de volgende pagina staan enkele opvallende en veel
terugkomende aanvullende opmerkingen bij dit thema.
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Kansen en aandachtspunten thema

Het buitengebied: een fijne plek voor
iedereen
Dit thema leverde een aanzienlijk aantal aanvullende reacties op. Deze reacties zijn verre
van eenduidig. De één wil meer ontwikkelruimte voor boeren, de ander wil juist
kleinschaliger landbouw. De één wil meer ruimte voor recreatie, de ander is beducht
voor massatoerisme. De één wil meer ruimte voor nieuwbouw, de ander ageert tegen
luxe woningen voor mensen van buiten. Sommigen willen de natuur verder versterken,

anderen zien de benodigde investeringen liever aan iets anders besteed. Deze
betrokkenheid en tegenstellingen onderstrepen wat dat betreft de noodzaak om te
werken aan het buitengebied, als gebied in transitie waar nagedacht moet worden over
het samengaan van oude en nieuwe functies.
"Mijn indruk is dat het het belangrijkste thema is, naast wonen. Meningen zijn nogal
gepolariseerd."
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Maashorst een waardevol gebied waar mensen trots zijn
Veel respondenten geven aan dat ze graag en dikwijls naar de Maashorst gaan
en hier erg van genieten.
“Maashorst is voor mij een belangrijke plek om te onthaasten. Het voelt als
mijn achtertuin en het is van ons allemaal.”
“Behoud van de natuur is belangrijk. Nu is de gemeente in deze gebieden ook
veel aan het bouwen, waardoor bijvoorbeeld ruiterpaden verdwijnen.”

Ze zouden graag zien dat het gebied verder versterkt wordt maar soms
worden er kanttekeningen geplaatst bij de huidige ontwikkelingen.
De aanwezigheid van grote grazers zorgt voor een gevoel van
onveiligheid
Een aanzienlijk aantal respondenten geeft aan dat zij zich zorgen maken om
hun veiligheid in het natuurgebied De Maashorst door de grote grazers in het
gebied. Zij geven aan dat de aanwezigheid van taurossen en wisenten de
recreatie in het gebied hinderen.
“Dat iedereen de kans krijgt om te recreëren. Bijvoorbeeld mindervaliden en
mensen die bang zijn van grote beesten blijven nu weg.”
“…de grote grazers in De Maashorst dienen te verdwijnen. De
toegankelijkheid en veiligheid is hier nadrukkelijk in het geding.”
“Geen paden afsluiten voor wisenten zodat mensen er niet meer kunnen
recreëren.”
27
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Thema 4 Samen denken, samen doen
Samen met inwoners uit alle kernen maken we onze gemeente zoals we graag
willen dat deze is. We praten met elkaar, luisteren naar elkaars ideeën en
wensen en bedenken samen oplossingen. Iedereen mag meedenken en
meedoen. Het samenspel tussen inwoners, organisaties en gemeente blijft in
beweging. We zijn blij met de betrokkenheid, kennis en inzet van

initiatiefgroepen, coöperaties, gebiedsplatforms en andere
vertegenwoordigers uit de dorpen (uit: Toekomstvisie gemeente Maashorst).
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Samen denken, samen doen

Dit thema is getoetst met behulp van een schaalvraag, waarbij
mensen op een lijn konden aangeven hoezeer zij het eens of
oneens waren met dit thema. In de grafiek hiernaast is deze
score te zien. In de verwerking hebben wij een lineaire schaal
gemaakt tussen oneens (0) en eens (1). Wanneer men in het

midden ging zitten dan leverde dit een score op van 0,5.
Ruim 90% van de personen die de vragenlijst heeft ingevuld
geeft het aan eens te zijn met dit thema (dat wil zeggen: geeft
een score groter dan 0,5). In totaal kennen de respondenten een

gemiddelde score toe van 0,77 op schaal van 0 tot 1. Jongeren
van 18 jaar of jonger scoren dit thema gemiddeld iets hoger
dan de andere thema’s. Personen in de leeftijdscategorie ouder
dan 55 en personen van 31 tot en met 55 scoren dit thema
gemiddeld iets lager dan de andere thema’s. 172 van de 665

personen kenden de maximale score (100% eens) toe aan dit
thema.
Op de volgende pagina staan enkele opvallende en veel
terugkomende aanvullende opmerkingen bij dit thema.
29
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Kansen en aandachtspunten thema

Samen denken, samen doen
Maak het waar

Wat opvalt in de gesprekken op straat en in de antwoorden op de open vragen is
dat men aangeeft dat het samen doen een punt van aandacht is. Men heeft in het
verleden niet altijd het gevoel gekregen dat er iets met de inbreng is gebeurd.
“Meedoen is belangrijk, maar mensen moeten wel het gevoel krijgen dat het er toe
doet dat er iets mee gedaan wordt"

Herindelingsproces als voorbeeld
Meerdere respondenten geven aan dat men meer te zeggen had willen hebben
over de naamgeving van de nieuwe gemeenten. Dit speelt met name in Uden. In
Schaijk zijn daarnaast meerdere respondenten die zich niet herkennen in de keuze
voor Uden in plaats van Oss.
Rol voor dorpsraden
Dorpsraden vervullen nu al een rol in de verbinding tussen bewoners en gemeente
en die rol zou verder versterkt kunnen worden.
"Er moet een dorpsraad komen om de lokale belangen te behartigen. Bij voorkeur
gekozen. Zelf dingen kunnen beslissen en budget hebben om uit te kunnen
voeren."
30
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Kansen en aandachtspunten thema

Samen denken, samen doen
Benaderbare overheid

Een toegankelijke overheid, een snelle reactie op vragen of verzoeken (ook als
er nog geen uitsluitsel kan worden gegeven), en benaderbare ambtenaren en
raadsleden worden belangrijk gevonden.
“Gemeentelijk apparaat efficienter maken, korte lijnen houden, goede
communicatie tussen alle kernen gaan bewerkstelligen … krachtig bestuur en
deskundige ambtenaren die er ook voor de burgers zijn.”
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Uitkomsten consultatieronde

6. Overige kansen en
aandachtspunten
rondom de herindeling

Overige kansen en aandachtspunten
voor de nieuwe gemeente
De meeste voorkomende reacties op de open vragen hadden betrekking op de
naamgeving of de vier thema's uit de toekomstvisie. Daarnaast zijn een aantal
andere opmerkingen gemaakt die wij de besturen van Landerd en Uden graag
meegeven.

• Verwacht wordt dat een grotere gemeente zal leiden tot meer
bestuurskracht; een duidelijker stem richting bijvoorbeeld de regio en de
provincie.
• De eigenheid van de kernen is belangrijk, maar zorg dat de herindeling leidt
tot iets dat meer is dan de som der delen; niet iedere kern voor zich, maar

samen voor ons allen.
• Goede voorzieningen zijn nog iets anders dan levendigheid. Om met name
jongen mensen te binden is die levendigheid van belang.
"Belangrijk dat de samenvoeging iets toevoegt wat anders niet kan worden
bereikt."

En verder merken we op dat vertegenwoordigers van maatschappelijke
organisaties die in één van beide gemeenten actief zijn, zich afvragen of zij nu
geacht worden om in beide gemeenten actief te worden.
33

Bijlage 1 - Vragenlijst

Vragenlijst
Voor- en achternaam*:
*Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld
Woonachtig in de kern:
Odiliapeel, Reek, Schaijk, Uden, Volkel, Zeeland (check box, verplicht)
Leeftijd:
18 jaar of jonger, tussen 19 en 30 jaar, tussen 31 en 55 jaar, ouder dan 55, zeg ik liever niet (check box, verplicht)
Weet u dat er een nieuwe gemeente Maashorst komt?
Ja/Nee
Kunt u de naam Maashorst ondersteunen?
Ja, nee, neutraal, geen mening.
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Vragenlijst
Thema 1 Sterke dorpen vormen een sterke gemeente
Om een hechte gemeenschap te vormen gaan we er samen voor zorgen dat ieder dorp zijn eigenheid kan behouden en versterken. We
stimuleren dat we elkaar binnen de dorpen makkelijk kunnen blijven ontmoeten, bijvoorbeeld in ontmoetingsplekken. We helpen
vrijwilligers, verenigingen en andere organisaties om hun rol in de samenleving te blijven vervullen.

Vraag: Ik vind thema 1 belangrijk
[Helemaal oneens – helemaal eens]
Thema 2 Een aantrekkelijke plek om te wonen, werken en te bezoeken
In gemeente Maashorst is het heerlijk thuiskomen na bijvoorbeeld een dag werk of een dag school. Alle basisvoorzieningen zijn er en de

meer stadse voorzieningen in de grootste kern. Ook is het een fijne plaats voor mensen die er als bezoeker komen.
Vraag: Ik vind thema 2 belangrijk
[Helemaal oneens – helemaal eens]
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Vragenlijst
Thema 3 Het buitengebied, een fijne plek voor iedereen
In het buitengebied van de toekomst is er een goede balans tussen wonen, werken en recreëren. Verandering van boerenbedrijven zorgt
voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen. We zijn zuinig op natuur en landschap en zijn trots op de aantrekkingskracht van onder andere
natuurgebied De Maashorst.

Vraag: Ik vind thema 3 belangrijk
[Helemaal oneens – helemaal eens]
Thema 4 Samen denken, samen doen
De inwoners uit alle dorpen maken samen onze nieuwe gemeente. We gaan met elkaar in gesprek, luisteren naar elkaars ideeën en wensen

en bedenken samen oplossingen. Iedereen mag meedenken en meedoen.
Vraag: Ik vind thema 4 belangrijk
[Helemaal oneens – helemaal eens]

37

Consultatie Maashorst • © TwynstraGudde

Vragenlijst

Binnen de vier genoemde thema’s vind ik het volgende belangrijk
(Schrijf/vertel in niet meer dan 4 zinnen)
Bij de vorming van de nieuwe gemeente zie ik de volgende kansen
(Schrijf/vertel in niet meer dan 4 zinnen)
Bij de vorming van de nieuwe gemeente zie ik de volgende aandachtspunten
(Schrijf/vertel in niet meer dan 4 zinnen)
Hoe zou u in de toekomst op de hoogte gehouden willen worden over de ontwikkeling van de nieuwe gemeente (meerdere antwoorden
mogelijk)
a. Digitale nieuwsbrief
b. Website van de gemeenten Uden en Landerd
c. Bijeenkomsten
d. Social media
e. De gemeentelijke rubriek in het lokale huis-aan-huis-blad
f. Niet
g. Anders:
Ik wil graag per e-mail op de hoogte gehouden worden van de uitkomsten van dit onderzoek
(ja/nee) (verplicht)
E-mailadres*:
(verplicht) *Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld
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Bijlage 2 – Locaties veldwerk

Locaties veldwerk
Maandag 2 september
- 09:00 – 12:30

Uden

- 13:00 – 16:30

Zeeland

Dinsdag 3 september

- 09:00 – 12:30

Reek

- 13:00 – 16:30

Schaijk

Woensdag 4 september
- 09:00 – 12:30

Volkel

Donderdag 5 september
- 09:00 – 12:30

Uden

- 13:00 – 16:30

Odiliapeel
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TwynstraGudde adviseert overheid en bedrijfsleven op veel van de grote en
urgente thema’s van deze tijd. Denk aan veiligheid, diversiteit, mobiliteit,
duurzaamheid, energie, financiën en gezondheid. We bieden onze opdrachtgevers
unieke, werkbare oplossingen en brengen complexe projecten en programma’s tot

een goed einde. Iets creëren van blijvende waarde, daar gaan we voor. Daardoor
hebben we een directe impact op (toekomstige) maatschappelijke en economische
ontwikkelingen. En dus een grote impact op morgen.

André Schaminée

Lai van Beek

Alle intellectuele eigendomsrechten met
betrekking tot deze presentatie berusten bij
TwynstraGudde. Niets uit deze presentatie mag
worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder
schriftelijke toestemming van TwynstraGudde.

Verslag Bestuurlijk overleg provincie Noord-Brabant, gemeente Landerd en gemeente Uden d.d. 5 september 2019

Bestuurlijke vertegenwoordiging:

Ambtelijke vertegenwoordiging:

Henk Hellegers (burgemeester Uden)

Verhinderd: Coen Boode (gemeentesecretaris Landerd)

Renze Bergsma (gedeputeerde provincie N-B)
Marnix Bakermans (burgemeester Landerd)

Marcel van Osch (beleidsmw. bestuurlijke organisatie provincie N-B)
Dagmar van Deurzen (gemeentesecretaris Uden)

Aanleiding & doel gesprek

Wederzijds is het initiatief genomen om kennis te maken en de stand van zaken van de voorgenomen herindeling

door te spreken.

De provincie is bereid tot het bieden van hulp en ondersteuning bij eventuele dilemma’s op weg naar de
herindeling. Het college van gedeputeerde staten (GS) kiest de lijn van de samenwerkingsgerichte aanpak. De beide

burgemeesters schetsen het doorlopen traject tot nu toe.

Besproken hoofdpunten
•

De basis voor deze herindeling vormen beide coalitieakkoorden, gesloten na de verkiezingen in maart 2018.
Beide coalities omarmen nog steeds de ambitie om te komen tot een herindeling van de gemeenten Landerd en
Uden. De beoogde datum is 1 januari 2022. Qua planning ligt het proces van de herindeling op schema. In

maart 2020 verwachten de gemeenten dat het herindelingsadvies is vastgesteld en aan GS kan worden
aangeboden.

Voor 1 juli a.s. moet het herindelingsadvies aangevuld met de zienswijze van GS worden voorgelegd aan de

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). November2021 zijn herindelingsverkiezingen
voorzien.
•

Participatie van inwoners uit de 6 kernen is belangrijk. Daarom is gekozen voor een vernieuwende aanpak (zie

www.opwegnaargemeenteMaashorst.nl); circa 100 filmpjes van gesprekken met inwoners in de 6 kernen, 300
bijdragen van inwoners en 500 bezoekers op het gemeente Maashorstfestival van 24 juni jl. We proberen de

niet gebruikelijke groepen zo ook te betrekken. Groot winstpunt is het draagvlak dat in dit proces is en wordt
ontwikkeld om verder te gaan. Van belang is dit te blijven doen bij het ontwikkelen van de nieuwe gemeente.

Dit proces trekt zeker wat los. Daarbij valt op dat in de gemeente Uden inwoners zich niet zo druk maken over

deze herindeling. Voor Landerd ligt dat gevoeliger met 3 gelijkwaardige kernen. Belangrijk is dat 5 van de 6
partijen in de Landerdse raad hebben ingestemd. Het voldoende betrekken van de inwoners geeft hier en daar
discussie. Inwoners en inwonersgroepen zijn actief betrokken en dat is ook de lijn voor de nieuwe gemeente:
“Hoe geven we burgerparticipatie in de nieuwe gemeente vorm?” Nu al is bijv. het Udenfonds een mooi
voorbeeld van ruimte geven. Een goede zaak is dat inwonersgroepen uit Uden en Landerd elkaar makkelijk

vinden. De fusie biedt kansen om burgerkracht te benutten. Toeristisch recreatieve ontwikkeling is ook kansrijk
voor de nieuwe gemeente.

•
•

Beide gemeenten zijn tevreden met de uitkomsten van de financiële scan die de provincie heeft gemaakt.

Daarbij was er sprake van een constructieve samenwerking.
Er is nu een concept-herindelingsontwerp inclusief een toekomstvisie gereed. De toekomstvisie is ontwikkeld
rondom negen thema’s, in goede samenwerking met inwonersgroepen (initiatiefgroepen Landerd,

UdenaardeToekomst). Twijnstra Gudde begeleidt het project. Deze week vindt een consultatieronde plaats

waarbij inwoners op straat en online worden geraadpleegd. De eerste uitkomsten geven een bevestiging van het

proces. Ook de naam gemeente Maashorst maakt onderdeel uit van de consultatie. De uitkomsten geven aan

dat er een positieve meerderheid is voor de naam. Van de zeven buurgemeenten vinden er vijf de naam prima.
De gemeente Bernheze geeft aan de naam verwarrend te vinden omdat ook het natuurgebied dezelfde naam

draagt. De gemeente Oss zegt de naam niet te accepteren. De gemeenten Landerd en Uden zijn geen
voorstander van het bedenken van een nieuwe naam en prefereren een lokale bestaande naam die beide

gemeenten verbindt. Gedeputeerde Bergsma geeft aan dat het waardevol is de keuze voor de naam goed te
beargumenteren in het herindelingsontwerp en -advies. GS volgen bij herindelingen van onderop in principe de
keuze voor de naam gemeente Maashorst. De mate van draagvlak voor de naam speelt een belangrijke rol. Als

het gaat om de provinciale zienswijze op het herindelingsadvies en de toekomstvisie, geeft hij aan dat voor GS
1

lokaal draagvlak het belangrijkste criterium is. Dat geldt overigens ook voor de Minister van BZK. De provincie
herkent dat er draagvlak is, o.b.v. de uitkomsten van dit toch bijzondere proces. Burgerparticipatie levert een
product op dat er toe doet. Gedeputeerde Bergsma geeft aan dat naar zijn indruk sprake is van een tot op

heden goed doorlopen herindelingsproces waarbij gestreefd wordt naar een zo groot mogelijk lokaal bestuurlijk
en maatschappelijk draagvlak.

•

Gedeputeerde Bergsma vindt het waardevol dat er een gezamenlijk raadscomité is, naast een gezamenlijke

stuurgroep. Andere positieve ontwikkelingen die hij ziet, zijn dat beide gemeenten al rekening houden met

elkaar als het gaat om ontwikkelen van nieuw beleid en dat er als gevolg van de herindeling geen ingewikkelde
samenwerkingsverbanden ontbonden hoeven te worden. Op verschillende fronten werken beide gemeenten al

constructief samen, denk aan integrale veiligheid. Het adagium is samen optrekken, zeker voor raadsbesluiten
na het herindelingsontwerp, gepland op 24 oktober a.s.

•

Advies van de provincie bij herindelingen is:
o

Maak duidelijk of er sprake is van ‘lijken in de kast’. Financieel, achterstanden, plannen zonder
dekking.

o

Ga niet op de rem staan en voorkom dat we per saldo vijf jaar niet vooruit gaan. Kijk heel goed naar

beleid, investeringen die je evt. naar voren kunt halen.

o
•

Zorg voor komborden met de naam van de nieuwe gemeente per 1 januari 2022!

Samenvattend: het proces van de herindeling verloopt voorspoedig. Er is waardering voor de aanpak, een prima
proces van burgerparticipatie en het draagvlak dat dit oplevert. Gedeputeerde Bergsma verwacht dat GS een

positieve zienswijze kunnen vaststellen over het herindelingsadvies gemeente Maashorst. En dat de naam in
principe voldoet aan de te stellen eisen uit het beleidskader gemeentelijke herindeling. Uiteraard is het te zijner

tijd aan GS om een definitief standpunt in te nemen over het in maart 2020 door de beide raden vast te stellen
herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden.

Vervolgafspraken:
1.

2.

Verslag van deze bijeenkomst wordt afgestemd alvorens deze ter kennisname aan colleges en raden te sturen.
Voor het eind van dit jaar wordt een nieuwe afspraak gemaakt om bij te praten.
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1 Bestuurlijke samenvatting
Aanleiding
De gemeenten Landerd en Uden hebben een verzoek ingediend bij Gedeputeerde Staten
(GS) voor het opstellen van een herindelingsscan.
Op 8 november 2018 hebben de raden van de gemeenten Landerd en Uden het
principebesluit genomen waarmee het gezamenlijk proces naar de herindeling van de
gemeenten is gestart. Daarbij is ook een plan van aanpak voor het herindelingstraject
vastgesteld. De gemeenten streven ernaar om in het najaar van 2019 een
herindelingsontwerp vast te stellen. Dit herindelingsontwerp zal een financiële paragraaf
bevatten waarin de uitkomsten van deze herindelingsscan worden opgenomen.
Doel van de herindelingsscan
Het algemene doel van de herindelingsscan is een beeld te geven van de financiële
positie van de nieuw te vormen gemeente en inzicht te geven in de belangrijkste
financiële effecten van de herindeling. Daarnaast wordt een beeld gegeven van de
financiële positie van de twee huidige gemeenten. Dit gebeurt voornamelijk op basis van
gegevens die de provincie heeft verzameld in het kader van het reguliere financieel
toezicht. Ook biedt de herindelingsscan een overzicht van de belangrijkste financiële
effecten die zich voordoen als gevolg van de herindeling.
De herindelingsscan levert geen oplossingen voor eventuele knelpunten, maar maakt
deze knelpunten wel inzichtelijk. De gemeenten kunnen hier vervolgens gericht mee aan
de slag om tot een oplossing te komen. De conclusies en aanbevelingen kunnen ook
input zijn voor overleg tussen de betrokken gemeenten en de provincie in het kader van
het begrotingstoezicht.
Wij merken nadrukkelijk op dat de scan een momentopname is, en dat het enkel een
financieel perspectief betreft op basis van het huidige beleid. De op basis van de nieuwe
toekomstvisie te maken beleidskeuzes en te realiseren ambities zijn van invloed op de
financiën van de nieuw te vormen gemeente.
Preventief toezicht op grond van de Wet arhi
De twee gemeenten komen van rechtswege onder preventief toezicht van de provincie te
staan op grond van artikel 21 van de Wet algemene regels herindeling (afgekort: de
Wet arhi) op het moment dat de beide raden het herindelingsontwerp zullen vaststellen
(naar verwachting op 24 oktober 2019). Het doel van dit toezicht is om te voorkomen
dat besluiten van op te heffen gemeenten de financiële positie van de nieuwe gemeente
op onevenredige wijze beperken. Gedeputeerde Staten (GS) voeren het toezicht uit en
treden hierbij op als belangenbehartiger van de nieuw te vormen gemeente. Deze
bijzondere vorm van financieel toezicht is gecreëerd omdat de wetgever van mening is
dat het financieel toezicht op basis van de Gemeentewet onvoldoende bescherming biedt
aan de nieuw te vormen gemeente bij herindeling. Preventief toezicht houdt in dat in elk
geval de begroting 2020 (en ook de begroting 2021) en begrotingswijzigingen
goedkeuring behoeven, maar daarnaast kunnen GS nog een aantal andere besluiten met
een financiële strekking hiervoor aanwijzen. Goedkeuring kan alleen onthouden worden
als een besluit naar het oordeel van GS in strijd is met het financiële belang van de
nieuwe gemeente.
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Onderdeel van het arhi-toezicht is dat de financiële besluiten die ter goedkeuring aan GS
moeten worden voorgelegd, ook aan alle fusiepartners ter afstemming worden
voorgelegd. De (voorgenomen) besluiten die aan goedkeuring zijn onderworpen,
worden dus vóór besluitvorming naar de fusiepartner gezonden. Het resultaat van deze
afstemming wordt meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming.
De twee gemeenten hebben met de provincie nog geen overleg gehad over de te volgen
procedure van het preventief toezicht.
Jaarrekening 2018
De uitkomsten van de concept jaarrekening 2018 zijn tijdig beschikbaar om in de
herindelingsscan op te nemen. Hoewel de jaarrekeningen 2018 ten tijde van de
opstelling van deze herindelingsscan nog niet door de raden van de beide fusiepartners
waren vastgesteld, vonden beide gemeenten het waardevol om deze actuele (en door
de accountant reeds onderzochte) jaarcijfers toch in de scan mee te nemen.
Belangrijkste bevindingen
Belangrijkste financiële effecten van herindeling

Effect op de algemene uitkering
De algemene uitkering van de nieuwe gemeente zal circa 0,36% (€ 285.000) lager zijn
dan de optelling van de algemene uitkeringen van de twee gemeenten. Deze daling
komt, naast een aantal kleine voordelen, vooral door het wegvallen van één
(€ 423.000) van de twee vaste bedragen van de algemene uitkering. Het vaste bedrag
wordt aan iedere gemeente uitgekeerd, onafhankelijk van de grootte van de gemeente.
De nieuwe gemeente ontvangt één vast bedrag. Deze daling kan opgevangen worden
door een verlaging van onder andere de bestuurskosten (raad, college, griffie,
gemeentesecretarissen etc.) omdat deze na herindeling maar voor één gemeente
gemaakt hoeven te worden. Als gevolg van wachtgeldverplichtingen kan er vertraging
zijn in de daling van deze bestuurskosten. Onder andere voor het opvangen van deze
frictiekosten ontvangt de nieuwe gemeente een bedrag uit het gemeentefonds, de
zogenoemde tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling.

Tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling
De tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling uit het gemeentefonds voorziet in een
tegemoetkoming voor frictiekosten, i.c. de (extra) kosten die zonder de herindeling niet
gemaakt zouden zijn en die een tijdelijk karakter hebben. De verdeelmaatstaf is een vast
bedrag dat wordt uitgekeerd onafhankelijk van de daadwerkelijke omvang van de
frictiekosten. De tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling wordt uitgekeerd over een periode
van vijf jaar. Eén deel in het jaar voorafgaand aan de herindeling. Dit deel wordt
evenredig aan de betrokken gemeenten uitgekeerd. Het restantbedrag wordt in de vier
jaar daaropvolgend aan de nieuwe gemeente uitgekeerd. Het exacte bedrag is pas in
2021 bekend. Om hiervan een indicatie te geven is een berekening gemaakt op basis
van de meest recente gegevens. Het totaal uit te keren bedrag zou dan € 6,32 miljoen
zijn.
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Woonlasten
De raad van de nieuwe gemeente beslist over de ozb-tarieven. Hiervoor zijn voorschriften
in de Wet arhi opgenomen. De tarieven voor de overige belastingen en retributies, zoals
afvalstoffenheffing en de rioolheffing, blijven voor de nieuwe gemeente van kracht tot
twee jaar na de datum van herindeling, tenzij nieuwe tarieven worden vastgesteld.
De nieuwe gemeente is verantwoordelijk voor de keuzes inzake het belastingbeleid. Voor
een weloverwogen besluit dient eerst in beeld te zijn gebracht hoeveel dekkingsmiddelen
er nodig zijn om het voorzieningenniveau van de nieuwe gemeente te bekostigen. De
raad van de nieuwe gemeente kan op basis hiervan de beleidskeuzes maken en de
procedure vaststellen tot harmonisatie van de tarieven.
Beeld van de Financiële positie van de twee afzonderlijke gemeenten

Begroting en meerjarenramingen
De begrotingen 2019 van de twee gemeenten voldoen aan het wettelijk criterium van
structureel en reëel evenwicht. Dit structurele evenwicht is er overigens nog niet in het
begrotingsjaar 2019 zelf, maar komt pas in de loop van de meerjarenraming 2020-2022
tot stand. In de begroting van de gemeente Landerd is een bezuinigingstaakstelling
opgenomen. Dit betreft een taakstelling op personeelskosten van € 74.000 in 2019,
€ 124.000 in 2020 en € 174.000 vanaf 2021. Deze is door de toezichthouder
beoordeeld en voldoet aan het criterium van hardheid en haalbaarheid. Landerd heeft
aangegeven deze taakstelling te kunnen realiseren. In de begroting 2019 van Uden zijn
geen bezuinigingstaakstellingen opgenomen.

Sociaal domein
Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor taken op het gebied van werk,
zorg en jeugd. Door de drie decentralisaties binnen het sociaal domein zijn er grote
verantwoordelijkheden en budgetten naar de gemeenten overgekomen. Na het invoeren
van de nieuwe taken in het sociaal domein hebben veel gemeenten een koppeling
gelegd tussen de lasten enerzijds en de van het Rijk ontvangen middelen anderzijds. De
gemeenten Landerd en Uden hebben de uitgaven voor de decentralisaties zo reëel
mogelijk geraamd in de begroting 2019, vooral op basis van ervaringscijfers.
De gemeente Landerd heeft de koppeling met de ontvangen baten van het Rijk
losgelaten, waardoor de drie decentralisaties niet meer budgettair neutraal in de
begroting zijn opgenomen.
De gemeente Uden heeft de koppeling tot nu toe gehandhaafd, maar met ingang van het
begrotingsjaar 2020 zullen de saldi op het sociaal domein ten laste of ten bate van het
begrotingssaldo komen.
Tussentijds zijn de raden van de twee gemeenten geïnformeerd door
raadsinformatiebrieven of presentaties aan de raad.

Investeringen
De twee gemeenten hanteren dezelfde methodiek bij het opnemen van investeringen in
de begroting. Die komt erop neer dat alle kapitaallasten van de investeringen in het
meerjarige investeringsprogramma reeds zijn geraamd in de begroting en
meerjarenraming. Tegelijk met de vaststelling van de begroting worden ook de
investeringen van het begrotingsjaar beschikbaar gesteld.
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Weerstandsvermogen
De twee gemeenten hanteren ieder een eigen methodiek van weerstandsvermogen en
risicobeheersing. Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een ratio. De ratio’s van
de twee gemeenten voldoen aan de eigen normen, zoals die door de raad zijn
vastgesteld. Een belangrijk kengetal betreft de “netto schuldquote gecorrigeerd voor alle
verstrekte leningen”. Dit kengetal blijft bij beide gemeenten onder de signaleringswaarde
van 100%, wat impliceert dat beide gemeenten hiermee een beperkt risico lopen.

Schuldpositie
Uit de jaarrekeningen van de afgelopen jaren blijkt dat Landerd een lage schuldpositie
heeft ten opzichte van de eigen middelen. Vanaf 2019 moeten echter weer leningen
worden afgesloten om de geplande investeringen te kunnen betalen, waardoor de
schuldquote in 2019 weer toeneemt.
Bij de gemeente Uden is de schuldpositie in de afgelopen jaren wel hoger dan in
Landerd (en in 2019 zal de schuld nog verder stijgen vanwege het aantrekken van een
grote lening), maar ook bij Uden is de schuldpositie nog steeds gezond te noemen.

Onderhoud kapitaalgoederen
De twee gemeenten beschikken op dit moment over actuele beheerplannen voor wegen,
riolering, gebouwen en openbare verlichting.
Landerd heeft nog geen beheerplannen voor civieltechnische kunstwerken en openbaar
groen; er is wel een investeringsplan voor landschappelijk groen, maar dat is geen
onderhoudsplan.
Uden heeft daarnaast actuele beheerplannen voor onderhoud sportvelden,
civieltechnische kunstwerken en openbaar groen.
De vastgestelde kwaliteitsniveaus van het onderhoud zijn voldoende, waarbij
kapitaalvernietiging en/of onveilige situaties worden voorkomen.
De twee gemeenten hebben aangegeven dat het budget in overeenstemming is met het
vastgestelde kwaliteitsniveau. Bij Uden is geen sprake van achterstallig onderhoud bij
deze kapitaalgoederen, maar bij Landerd doet zich wel achterstallig onderhoud voor,
namelijk bij wegen en civieltechnische kunstwerken. Hiervoor is nog geen voorziening
achterstallig onderhoud gevormd, maar in de kadernota 2020 is al wel extra budget
voor wegen aangewezen. Voor civieltechnische kunstwerken is in de 1e burap 2019
structureel budget opgenomen. Landerd is bezig het achterstallig onderhoud te
inventariseren en kwantificeren. Als dit is afgerond, dient de dekking te worden
aangewezen.
De onderlinge vergelijkbaarheid is beperkt omdat er verschillende beleidskeuzes zijn
gemaakt (onder andere ten aanzien van het kwaliteitsniveau) en doordat niet voor alle
kapitaalgoederen actuele beheerplannen zijn vastgesteld. Dit zal dus moeten worden
geharmoniseerd in het kader van de komende herindeling.

Grondbeleid
De exploitatieberekeningen worden bij beide gemeenten ten minste éénmaal per jaar
geactualiseerd. In het woningbouwprogramma wordt rekening gehouden met de eigen
bevolkings- en huishoudensprognoses. Deze passen (zowel voor Landerd als voor Uden)
binnen de woningbouwprognoses van de provincie. Om het meest actuele beeld te
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geven van de grondexploitatie zijn in deze herindelingsscan de cijfers van de
conceptjaarrekening 2018 opgenomen. Beide gemeenten beschikken over voldoende
weerstandsvermogen om de risico’s in de grondexploitatie te kunnen afdekken.

Verbonden partijen
De twee gemeenten nemen in hoofdzaak aan dezelfde verbonden partijen deel. Dat
betekent dat een groot deel van de risico’s van de verbonden partijen ook nu al gedeeld
worden. In het beperkte aantal gevallen waar de gemeenten aan verschillende
verbonden partijen deelnemen, kan de samenvoeging leiden tot uittreding en/of
liquidatie, inclusief de daarmee gepaard gaande kosten.

Aanbevelingen
In hoofdstuk 7 kunt u de aanbevelingen vinden. Het is belangrijk dat u bij het oppakken
van deze aanbevelingen een tijdpad vaststelt en de voortgang monitort.
Algemene conclusie
Een aandachtspunt voor beide gemeenten is dat de begroting 2019 niet in evenwicht is.
Omdat beide gemeenten een structureel sluitende meerjarenraming 2020-2022 hebben
gepresenteerd, kwamen zowel Landerd als Uden toch in aanmerking voor de normale,
repressieve vorm van toezicht op basis van de Gemeentewet.
Beide gemeenten beschikken over ruim voldoende weerstandsvermogen om de nu
bekende risico’s te kunnen opvangen. Weliswaar voldoet Landerd in de begroting 2019
niet aan de door de raad vastgestelde eigen norm voor de structurele
weerstandscapaciteit, maar de totale weerstandscapaciteit is meer dan voldoende. Bij
beide gemeenten ligt de schuldpositie onder de signaleringswaarde en de
grondexploitatie van beide gemeenten laat een gezond beeld zien. Aan de hand van
deze herindelingsscan kan geconcludeerd worden dat er sprake is van een gezonde
uitgangssituatie voor de nieuw te vormen gemeente, die zal ontstaan uit de
samenvoeging van de huidige gemeenten Landerd en Uden.
Mede gelet op de komende herindeling en het dan geldende arhi-toezicht is het van
belang dat beide gemeenten ervoor zorgen dat in de (meerjaren)begroting 2020-2023
het begrotingsjaar reëel en structureel sluitend wordt vastgesteld en ingediend. Gelet
hierop is het essentieel dat beide gemeenten er zorg voor dragen dat eventueel nieuw
beleid kan worden afgedekt binnen een structureel en reëel sluitende begroting.

8

Herindelingsscan Landerd en Uden

2 Inleiding
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 hebben de gemeenteraden van
Landerd en Uden in hun coalitieprogramma opgenomen dat zij gezamenlijk het proces
willen oppakken om op 1 januari 2022 tot een bestuurlijke fusie te komen. Op 8
november 2018 hebben de raden van Landerd en Uden het principebesluit genomen
waarmee het gezamenlijke proces naar de herindeling van de gemeenten is gestart.
Daarbij is ook een plan van aanpak voor het herindelingstraject vastgesteld. De
gemeenten streven ernaar om in het najaar van 2019 een herindelingsontwerp vast te
stellen. Dit herindelingsontwerp zal een financiële paragraaf bevatten waarin de
uitkomsten van een herindelingsscan worden opgenomen. De gemeenten hadden al
eerder (brief van 13 december 2018, kenmerk 4519-2018) een verzoek ingediend bij
Gedeputeerde Staten (GS) voor het opstellen van deze herindelingsscan.
2.1 Doel van de herindelingsscan
Het algemeen doel van de herindelingsscan is een beeld te geven van de financiële
positie van de nieuw te vormen gemeente en inzicht te geven in de belangrijkste
financiële effecten van de herindeling. Daarnaast wordt een beeld gegeven van de
financiële positie van de twee afzonderlijke gemeenten. De herindelingsscan levert geen
oplossingen voor eventuele knelpunten, maar maakt deze knelpunten wel inzichtelijk.
De gemeenten kunnen hier vervolgens gericht mee aan de slag om tot een oplossing te
komen.
Door de twee gemeenten is aangegeven dat de volgende onderwerpen in ieder geval
onderdeel uitmaken van de herindelingsscan.
 Het onderzoek verschaft de fusiepartners inzicht in de financiële situatie en eventuele
knelpunten.
 Inzicht in de financiële effecten die zich specifiek voordoen bij een herindeling,
waaraan in het traject tot (de besluitvorming van de) herindeling aandacht besteed
moet worden.
2.2 Onderzoeksvragen
De herindelingsscan is verricht uitgaande van de volgende twee onderzoeksvragen.
Wat is het effect van de herindeling op de algemene uitkering, welke opbrengst kan
verwacht worden van de tijdelijke maatstaf herindeling, welke frictiekosten kunnen zich
voordoen, welke effecten heeft de herindeling mogelijk op de woonlasten, wat zijn
overige financiële aandachtspunten?
Wat kan aan de hand van de jaarrekeningen, begrotingen en meerjarenramingen van
Landerd en Uden over de financiële positie van de nieuw te vormen gemeente worden
gezegd?
2.3 Uitgangspunten
De herindelingsscan is tot stand gekomen met medewerking van de werkgroep financiën
herindeling Landerd-Uden, waarbij de provincie Noord-Brabant op basis van de
gegevens van de gemeenten en gegevens van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) de scan heeft opgesteld. Het onderzoek is uitgevoerd in de
periode maart tot en met juni 2019. De begroting 2019, inclusief de meerjarenraming
2020-2022, de jaarrekeningen 2016 en 2017 en de concept jaarrekening 2018 vormen

Herindelingsscan Landerd en Uden

9

de basis voor deze herindelingsscan. De financiële uitgangspunten zijn op elkaar
afgestemd om de onderlinge vergelijking te kunnen maken. Voor zover het nodig was om
een beter beeld van de totale financiële positie te krijgen zijn ook beschikbare
voorjaarsnota’s, begrotingswijzigingen, grondexploitatienota’s en andere relevante
documenten betrokken. De bron van de gegevens is de begroting 2019 van de twee
gemeenten, tenzij anders vermeld. Door afronding kunnen er kleine verschillen ontstaan
tussen de gepresenteerde cijfers en de brondocumenten.
2.4 Leeswijzer
In dit eerste hoofdstuk zijn het doel, de onderzoeksvragen en de uitgangspunten
toegelicht. In hoofdstuk 3 worden de kenmerken van de huidige twee gemeenten en de
nieuwe gemeente toegelicht. Hoofdstuk 4 is toekomstgericht. Hier wordt ingegaan op de
directe (financiële) gevolgen van de gemeentelijke herindeling: de algemene uitkering uit
het gemeentefonds; de (fictieve) personeelsomvang van de nieuwe gemeente; de
frictiekosten en de tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling; het toezicht op grond van de
Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) en de overige financiële aandachtspunten.
In hoofdstuk 5 komen de eigen inkomsten van Landerd en Uden aan de orde. Hoofdstuk
6 bevat de begrotingspositie, de totale financiële positie en het financiële beleid. In
hoofdstuk 7, het laatste hoofdstuk, zijn de belangrijkste conclusies en aanbevelingen
opgenomen. In de bijlagen zijn uitgewerkte tabellen met berekeningen toegevoegd en
het gebruikte bronmateriaal.
2.5 Jaarrekening 2018
De uitkomsten van de concept jaarrekening 2018 zijn tijdig beschikbaar om in het
concept van de herindelingsscan op te nemen en zijn toegevoegd aan de definitieve
herindelingsscan, inclusief conclusies en aanbevelingen die daaruit voortkomen. De
definitieve herindelingsscan maakt onderdeel uit van het herindelingsontwerp dat in het
najaar van 2019 gereed is.
2.6 Legenda
Positieve getallen worden aangegeven met V (= voordeel) of B (= batig).
Negatieve getallen worden aangegeven met een N (= nadeel); in de bijlagen zijn deze
opgenomen met een minteken.
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3 Kenmerken
3.1 Structuurkenmerken voor en na herindeling
In samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn de structuurkenmerken voor de twee
gemeenten en de nieuwe gemeente bepaald. In bijlage 8.6 is het totaaloverzicht
opgenomen. De kenmerken zijn per definitie niet met elkaar te vergelijken, vooral de
gemeentegrootte speelt een rol bij de verschillen tussen de gemeenten. Voor de
kenmerken van de nieuwe gemeente zijn in veel gevallen de volumina opgeteld of is een
gewogen gemiddelde gebruikt om een aantal vast te berekenen. De nieuwe gemeente
heeft ruim 57.000 inwoners en 6 kernen. De sociale structuur van de nieuwe gemeente
valt in de categorie redelijk en de centrumfunctie in de categorie sterk (zie tabel 3.1.1).
Maashorst

Landerd

Uden

Aantal inwoners per 1-1-2019

57.254

15.529

41.725

Sociale structuur

Redelijk

Goed

Redelijk

Sterk

Weinig

Sterk

Centrumfunctie

Tabel 3.1.1. Structuurkenmerken per gemeente

Bron: Ministerie van BZK (centrumfunctie en sociale structuur) en gemeenten (aantal inwoners)
Kernen 2018

Figuur 3.1.2

Bron: meicirculaire en septembercirculaire 2018
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3.2 Bevolkings- en huishoudensprognoses voor en na herindeling
De Brabantse bevolking groeit als gevolg van buitenlandse migratiesaldi en natuurlijke
aanwas. Kort na 2040 neemt het inwonertal iets af.
De woningbehoefte bereikt eveneens een grotere omvang. Hier speelt – onder invloed
van de hogere bevolkingsgroei, de vergrijzing en de individualisering – vooral de sterke
huishoudensgroei een rol.
Rond 2040 bereikt de vergrijzing van de Brabantse bevolking haar hoogtepunt. Dan is
27,5% 65 jaar of ouder, tegen 19% in 2016. De hoogste leeftijdsgroepen (75+) groeien
het sterkst. Landelijke gebieden vergrijzen meer dan stedelijke gebieden.

Maashorst
Voor de nieuw te vormen gemeente Maashorst ligt de bevolkingsgroei (in de prognose)
net onder het Brabantse gemiddelde. Het groeipercentage heeft een dalend verloop van
0,50% per jaar in 2017 naar -0,15% per jaar in 2039.
Vanaf 2027 heeft de gemeente een negatieve natuurlijke aanwas. Dit komt omdat het
sterftecijfer vanaf dat jaar hoger is dan het geboortecijfer. Het geboortecijfer is relatief
wat hoger dan gemiddeld in Noord-Brabant, neemt nog iets toe tot 2025 en gaat dan,
wat sneller dan gemiddeld, dalen. Het sterftecijfer stijgt ook iets sneller dan gemiddeld.
Het totale migratiesaldo is voldoende positief om de negatieve natuurlijke aanwas (vanaf
2033) te compenseren zodat de bevolking per saldo nog groeit. Vanaf 2035 zal de
bevolkingsgroei omslaan in krimp (grafiek 3.2.1.).
Het totale migratiesaldo bestaat uit de som van de buitenlandse en de binnenlandse
migratie. Het positieve migratiesaldo wordt vrijwel geheel veroorzaakt door buitenlandse
migratie.

Landerd
De gemeente Landerd kent hogere sterftecijfers dan gemiddeld in Brabant. Dit komt, net
als in andere landelijke gemeenten, door de sterkere vergrijzing. De natuurlijke aanwas
(geboorte min sterfte) is bij deze gemeente vanaf 2018 negatief. Omdat het positieve
migratiesaldo tot 2023 groter is dan de negatieve natuurlijke aanwas groeit de bevolking
nog tot 2023. Vanaf 2024 krijgt de gemeente te maken met bevolkingskrimp. Dit komt
mede omdat de geboortecijfers sneller dalen en de sterftecijfers sneller stijgen dan
gemiddeld vanaf 2025.

Uden
De gemeente Uden kent iets hogere geboortecijfers dan gemiddeld in Brabant. De
natuurlijke aanwas (geboorte min sterfte) is bij deze gemeente tot 2033 positief. Tevens is
het migratiesaldo positief. Omdat het migratiesaldo tot en met de planningshorizon van
2040 hoger is dan de natuurlijke aanwas (welke vanaf 2033 negatief wordt) blijft de
bevolking gedurende de planningshorizon (tot en met 2040) groeien.
De gemeente Uden krijgt tot en met 2040 (planningshorizon) nog niet te maken met
bevolkingskrimp.
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Grafiek 3.2.1. Prognose bevolkingsgroei

Grafiek 3.2.2. Prognose huishoudensgroei
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Huishoudensverdeling (in %; cijfers uit 2019)
Categorie

Landerd

Uden

Maashorst Landelijke Stedelijke

Noord-

gemeente gemeenten Brabant
Eénpersoons huishoudens

26,8

32,8

31,3

29,4

38,3

35,8

Samenwonenden

68,0

60,2

62,2

64,4

54,3

57,1



zonder kind(eren)

34,3

31,3

32,1

34,4

29,0

30,5



met kinderen

33,7

29,0

30,2

30,1

25,3

26,7

Eénouder huishoudens

5,0

6,6

6,2

5,8

6,8

6,5

Overige huishoudens

0,2

0,3

0,3

0,4

0,5

0,5

Totaal aantal huishoudens
Totale bevolking
Gemiddelde huishoudensgrootte

Tabel 3.2.3 Huishoudensverdeling

6.195

18.250

24.445

319.395

15.435

41.830

57.265

752.335 1.784.760 2.537.095

2,45

2,27

2,31

2,32

826.110 1.145.505
2,13

Bron: De bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2017 vastgesteld
in mei 2017
1

Tot de 'overige huishoudens' behoren personen die geen partnerrelatie of ouder-kindrelatie

hebben, maar die wel een gezamenlijk huishouden voeren. Voorbeelden hiervan zijn studenten
die samen een huishouden vormen of twee broers of zussen die samen in een huis wonen.
2

De gemiddelde huishoudensgrootte is bepaald door de (vooruit berekende) gemeentelijke

bevolkingsomvang, excl. de bevolking in instellingen en tehuizen, te relateren aan het totaal
aantal (in deze tabel opgenomen particuliere) huishoudens.

Uit grafiek 3.2.2 en tabel 3.2.3 blijkt dat het aantal huishoudens in de provincie NoordBrabant de komende jaren nog zal toenemen. Het aantal huishoudens groeit harder dan
de bevolking, maar ook hier neemt de groei af. De groei zit vooral bij de éénpersoons
huishoudens. De gemiddelde huishoudensgrootte gaat omlaag. Deze trend zien we ook
terug bij de twee gemeenten. Het aantal huishoudens in Noord-Brabant blijft tot en met
de planningshorizon van 2050 groeien. In de gemeente Landerd neemt het aantal
huishoudens af vanaf 2034. In Uden is er dan nog een kleine toename, maar vanaf
2038 zal ook het aantal huishoudens in de nieuwe gemeente Maashorst gaan dalen. In
het woningbouwprogramma van de twee gemeenten is rekening gehouden met deze
prognose.
De bevolkingsgroei met gemiddeld iets hogere geboortecijfers, komt ook terug bij de
verdeling van de huishoudens in de twee gemeenten. De gemiddelde huishoudensgrootte
in Landerd, Uden en Maashorst is hoger dan de gemiddelde huishoudgrootte van totaal
Noord-Brabant. Dit geldt vooral voor de gemeente Landerd. Er zijn relatief veel
huishoudens met kinderen en minder éénpersoons huishoudens.
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4 Financiële effecten bij herindeling
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de belangrijkste financiële gevolgen van de
gemeentelijke herindeling. Dit biedt de gemeenten de kans om tijdens het
herindelingsproces gericht te sturen op de financiële effecten die in deze herindelingsscan
worden geconstateerd. Het (nieuwe) beleid van de nieuwe gemeente kan zo beter
worden bepaald en er wordt inzicht verkregen in de bouwstenen van de op te stellen
begroting van de nieuwe gemeente.
4.1 Algemene uitkering
Hoeveel geld individuele gemeenten uit het gemeentefonds krijgen, hangt af van de
kenmerken en de belastingcapaciteit van de gemeenten. De belastingcapaciteit geeft aan
hoeveel belasting een gemeente jaarlijks kan innen, de zogenoemde eigen inkomsten.
 Het ministerie van BZK kijkt bij de verdeling van het gemeentefonds over de
gemeenten onder meer naar:
 aantal inwoners;
 aantal jongeren;
 aantal uitkeringsgerechtigden;
 oppervlakte van de gemeente;
 grootte van de watergebieden;
Dit worden de verdeelmaatstaven genoemd. Elke verdeelmaatstaf heeft een bedrag “per
eenheid”. De gemeente krijgt dus geld voor iedere inwoner, iedere jongere, etc.
Voor het berekenen van de structurele algemene uitkering van de nieuwe gemeente zijn
deze eenheden bepaald. De eenheden van de drie gemeenten zijn bepaald door
optelling, een gewogen gemiddelde of door herberekening door het CBS. Daarnaast is
door het ministerie van BZK rekening gehouden met structuurkenmerken van vergelijkbare
gemeenten. In tabel 4.1.1 is de algemene uitkering voor en na herindeling opgenomen.
Algemene Uitkering voor en na herindeling (gegevens 1-1-2022)
(Alle bedragen in €)
Algemene uitkering Landerd
Algemene uitkering Uden
Algemene uitkering voor herindeling

18.909.641
59.599.550
78.509.191

Algemene uitkering na herindeling

78.223.798

Mutatie algemene uitkering door herindeling
Daling uitgedrukt in een bedrag per inwoner
Daling uitgedrukt in een percentage van het totaal

-285.394
15,00
-0,36%

Tabel 4.1.1 Mutatie Algemene uitkering

Bron: Ministerie van BZK; NTKAM 2018 betaalmaand maart, septembercirculaire en CBS
gegevens

De bedragen die bij de algemene uitkering staan zijn exclusief integratie- en decentralisatieuitkeringen en overige uitkeringen.

De algemene uitkering van de nieuwe gemeente is € 285.000 lager dan de optelling van
de algemene uitkeringen van de twee gemeenten. Dit is een daling van 0,36%, die
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neerkomt op € 5 per inwoner. Deze daling komt vooral door het wegvallen van één van
de twee vaste bedragen van de algemene uitkering. Het vaste bedrag wordt aan iedere
gemeente uitgekeerd, onafhankelijk van de grootte van de gemeente. De nieuwe
gemeente ontvangt één vast bedrag. Door herindeling vervalt één bedrag, totaal
€ 423.000. Deze daling kan opgevangen worden door een verlaging van o.a. de
bestuurskosten (raad, college, griffie, gemeentesecretarissen, etc.), omdat deze na
herindeling maar voor één gemeente gemaakt hoeven te worden. Als gevolg van
wachtgeldverplichtingen kan er vertraging zijn in de daling van deze bestuurskosten.
Onder andere voor het opvangen van deze kosten ontvangt de nieuwe gemeente een
bedrag uit het gemeentefonds, zie paragraaf 4.3 onder tijdelijke verdeelmaatstaf
herindeling.
De overige mutaties zijn beperkt en hebben voornamelijk een voordelig effect op de
algemene uitkering. In bijlage 8.2 zijn alle mutaties opgenomen.
4.2

Personele lasten en personeelsomvang (gemeente)

In bijlage 8.3 is de huidige formatie opgenomen van de twee gemeenten. Een
vergelijking van de personeelsformatie van de twee gemeenten is minder zinvol. Iedere
gemeente heeft eigen keuzes gemaakt in het uitbesteden van taken, het al dan niet in
eigen beheer hebben van gemeentelijke voorzieningen en het inzetten van externen.
Bovendien zijn de aantallen in de bijlage gebaseerd op historische cijfers, zonder de
effecten van de Omgevingswet (verwacht in 2021). Een diepgaand onderzoek naar de
personeelsformatie past niet binnen het doel van een herindelingsscan.
4.3 Frictiekosten en tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling
Bij het vormen van een nieuwe gemeente krijgt de gemeente te maken met frictiekosten;
deze kunnen zowel incidenteel als structureel van aard zijn. Voor het opvangen van deze
kosten krijgen de twee gemeenten een bedrag uit het gemeentefonds, de zogenoemde
tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling.
Frictiekosten
Frictiekosten zijn lasten die zonder herindeling niet gemaakt zouden zijn en die extra en
tijdelijk zijn. In tabel 4.3.1 is een overzicht opgenomen van lasten die in meer of mindere
mate het gevolg zijn van herindeling:
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Extra kosten van



Automatisering

voorbereiding van de



Versneld afsluiten archief

lasten vanwege

herindeling



Komborden

opschaling



Organisatieonderzoek



Plattegronden



Kantinekosten



Integratie beheerplannen



Promotieborden



Daling van de algemene



Afstemming beleidsvelden



Ontwikkelen huisstijl



Voorlichting



Werving nieuw personeel



Wachtgelden (alleen als





uitkering


Hogere subsidies



Hogere onderhouds-

gevolg van deze
reorganisatie)


niveaus


Garantiesalarissen (alleen
als gevolg van deze

Stijging van personeels-

Aanpassen afschrijvingsmethodieken



Nieuwe huisvesting

reorganisatie)


Functiewaardering



Extra opleidingen



Verhuizing



Tijdelijke voorzieningen
t.b.v. verhuizing

Tabel 4.3.1. Lasten herindeling

Bron: Raad voor de financiële verhoudingen

Frictiekosten behoren volgens de commissie BBV voorafgaand aan de herindeling
verantwoord te worden ten laste van de exploitatie van de twee gemeenten. Frictiekosten
die na de herindeling worden gemaakt, komen ten laste van de nieuwe gemeente.
De frictiekosten mogen niet geactiveerd worden. De frictiekosten die vóór de datum van
de herindeling worden gemaakt, kunnen door de op te heffen gemeenten ten laste van
de algemene reserve worden gebracht. De nieuwe gemeente moet dan echter wel de
algemene reserve weer op het minimaal noodzakelijk geachte niveau brengen. Hiervoor
kan men de herindelingsbijdrage aanwenden.
De twee gemeenten hebben nog geen raming opgesteld van de mogelijke frictiekosten.
Op dit moment is er ook nog geen gezamenlijke budgetverantwoordelijke voor de
frictiekosten aangewezen voor de periode voorafgaand aan de herindeling.
Tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling
De tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling uit het gemeentefonds voorziet in een
tegemoetkoming voor de frictiekosten. Dit is een vast bedrag dat wordt uitgekeerd
onafhankelijk van de daadwerkelijke omvang van de frictiekosten. Voor gemeenten die
herindelen vanaf 1 januari 2015 is de maatstaf met 25% verruimd. De tijdelijke
verdeelmaatstaf herindeling wordt uitgekeerd over een periode van vijf jaar. De extra
uitkering van 25% in het jaar voorafgaand aan de herindeling wordt evenredig aan de
betrokken gemeenten uitgekeerd (tot uitdrukking komend in het herindelingsadvies) en het
restantbedrag in de vier jaar daaropvolgend aan de nieuwe gemeente (40% in het jaar
van herindeling en 20% in elk van de volgende jaren).
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Het bedrag van deze tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling wordt vooral bepaald door
het aantal gemeenten dat wordt heringedeeld en het aantal inwoners dat daarbij
betrokken is. Het bedrag is afhankelijk van de uitkeringsfactor van het jaar voorafgaand
aan de herindeling, in 2021 is het exacte bedrag bekend. Om een indicatie te geven is
in tabel 4.3.2. het bedrag opgenomen dat de maatstaf zou zijn op basis van de
voorlopige uitkeringsfactor 2021 (en herindeling per 1 januari 2022). Deze berekening
van de tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling is gebaseerd op de septembercirculaire
2018 (uitkeringsfactor voor lopende prijzen). Zie bijlage 8.4.
Tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling
Landerd, Uden

Tabel 4.3.2. Tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling

Absoluut bedrag in

Bedrag per inwoner

€ 1.000

in €

6.324

111

Bron: Ministerie van BZK

4.4 Financieel belang van de nieuwe gemeente
De twee gemeenten komen van rechtswege onder preventief toezicht van de provincie te
staan op grond van artikel 21 van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) op het
moment van vaststellen van het herindelingsontwerp (naar verwachting op 24 oktober
2019) door de raden. Het doel van dit toezicht is om te voorkomen dat besluiten van op
te heffen gemeenten de financiële positie van de nieuwe gemeenten op onevenredige
wijze beperken. GS voeren het toezicht uit en treden hierbij op als belangenbehartiger
van de nieuw te vormen gemeente. Deze bijzondere vorm van financieel toezicht is
gecreëerd, omdat de wetgever van mening is dat bij herindeling het financieel toezicht
op basis van de Gemeentewet onvoldoende bescherming biedt aan de nieuw te vormen
gemeente. Dit toezicht is van kracht naast het financieel toezicht op basis van de
Gemeentewet. Preventief toezicht houdt in dat in elk geval de begroting 2020 (en ook de
begroting 2021) en begrotingswijzigingen goedkeuring behoeven, maar daarnaast
kunnen GS nog een aantal andere besluiten met een financiële strekking hiervoor
aanwijzen. Dit zijn alleen besluiten die kunnen leiden tot nieuwe uitgaven, verhoging van
bestaande uitgaven, verlaging van bestaande inkomsten of vermindering van vermogen.
Dit toezicht is bedoeld om potverteren in de huidige gemeenten te voorkomen, zodat de
nieuwe gemeente een financieel gezonde start kan maken. Goedkeuring van de
begroting of begrotingswijzigingen kan dan ook alleen worden onthouden als een besluit
naar het oordeel van GS in strijd is met het financiële belang van de nieuwe gemeente.
Onderdeel van het arhi-toezicht is dat de financiële besluiten die ter goedkeuring aan GS
moeten worden voorgelegd, vooraf ook aan alle bij de herindeling betrokken gemeenten
ter afstemming worden voorgelegd. De (voorgenomen) besluiten die aan goedkeuring
zijn onderworpen, worden door dus reeds vóór de besluitvorming in de raad met de
fusiepartner afgestemd. Het resultaat van deze afstemming wordt meegenomen in de
uiteindelijke besluitvorming.
De bevoegdheid voor het afstemmen van raadsbesluiten ligt bij de raden, maar zij
kunnen deze bevoegdheid ook geheel of gedeeltelijk mandateren. Het college stemt zijn
besluiten af met het college van de fusiepartner. Ook het college kan deze afstemming
geheel of gedeeltelijk mandateren. Als de raad en/of het college gebruik maakt van
mandatering dan stellen zij GS daarvan op de hoogte door het inzenden van het
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mandaatbesluit. Als er geen besluit tot mandatering is genomen, is afstemming tussen de
fusiepartners alleen mogelijk op gelijkwaardig niveau: raad met raad, college met
college.
De twee gemeenten hebben de wijze waarop de (financiële) besluiten onder het
preventief toezicht door GS worden getoetst aan het financiële belang van de nieuwe
gemeente nog niet afgestemd met de provincie. Dit zal nog dienen te gebeuren voordat
het arhi-toezicht definitief ingaat.

4.5 Overige financiële aandachtspunten
Te doorlopen proces vóór herindeling
De herindeling is pas definitief als de herindelingswet door de Tweede en de Eerste
Kamer is aangenomen. Voor het concreet invullen van de voorbereidingsfase van het
herindelingsproces bevatten de volgende publicaties nuttige informatie.
 Handboek gemeentelijke herindeling (BZK, 2014)
 Beleidskader gemeentelijke herindeling (BZK, 2019)
 Handleiding Gemeentelijke herindeling (VNG, herzien in 2005)
 Handreiking financieel toezicht bij herindeling (Provincie Noord-Brabant, 2009).
Naar verwachting wordt deze handreiking dit jaar geactualiseerd; zodra deze
nieuwe handreiking door GS is vastgesteld, zullen de gemeenten hierover worden
geïnformeerd.
In deze publicaties zijn diverse financiële aandachtspunten opgenomen die tijdens het
herindelingsproces van belang zijn. Het is aan de twee gemeenten om in de
aanloopperiode naar de vorming van de nieuwe gemeente invulling te geven aan deze
aandachtspunten.
Harmonisatie financieel beleid
Op onderdelen verschilt het financiële beleid van de twee gemeenten. Daarom is het van
belang om tot aan de herindeling het financiële beleid van de twee gemeente te
harmoniseren. Dit kan door het vergelijken van de financiële verordeningen en de daaruit
voortvloeiende beleidsnota’s. De belangrijkste onderdelen voor harmonisatie zijn:
 Beleid inzake weerstandsvermogen, de bepaling van de weerstandscapaciteit en de
inventarisatie van de risico’s;
 Beleid inzake waardering, activering en afschrijving van activa;
 Voortzetting van beleid van de twee gemeenten en de verwerking van de financiële
gevolgen hiervan in de meerjarenraming, en;
 Omvang en inzet van de reserves in de exploitatie;
 Beleid inzake de grondexploitatie.
De harmonisatie bevordert de vergelijkbaarheid en verbetert ook het zicht op de
financiële positie van de nieuwe gemeente. Het vergemakkelijkt het consolideren van de
eindbalans van de twee gemeenten tot de beginbalans van de nieuwe gemeente en ook
het opstellen van de eerste begroting van de nieuwe gemeente. Een eerste begroting
heeft vaak weinig nieuw beleid en is voornamelijk een optelling van de ramingen van de
twee gemeenten, omdat de raad pas kort voor het moment van herindeling wordt
gekozen.
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Eerste begroting van de nieuwe gemeente
De nieuwe raad, die op 1 januari van het begrotingsjaar (2022) in functie treedt, stelt de
eerste begroting van de nieuwe gemeente vast. Om de periode waarin uitgaven
(moeten) worden gedaan zonder dat daaraan een vastgestelde begroting ten grondslag
ligt zo kort mogelijk te houden, is het redelijk dat de nieuwe raad de eerste begroting
vóór 15 april van het begrotingsjaar vaststelt.
Een tijdige opstelling heeft prioriteit boven een begroting die tot in detail aan alle
voorschriften voldoet. Hoe eerder in het herindelingsproces is begonnen met het
harmoniseren van het financieel beleid (bijvoorbeeld afschrijvingsbeleid, uitgangspunten
algemene uitkering, onderhoud kapitaalgoederen), des te gemakkelijker de eerste
begroting kan worden opgesteld. In verband met de vele onzekerheden die de eerste
begroting van een nieuwe gemeente bevat, is de eerste begroting doorgaans beperkt tot
bestaand beleid. Nieuw beleid kan terughoudend worden geraamd of in een stelpost
worden opgenomen, zodat aanwending later in het jaar kan plaatsvinden.
Omdat de eerste begroting van de nieuwe gemeente niet tijdig (voor 15 november van
het jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar) aan GS kan worden ingezonden (zie
artikel 191 Gemeentewet), is voor het eerste begrotingsjaar van een nieuwe gemeente
doorgaans het preventief toezicht op basis van de Gemeentewet van toepassing, omdat
GS kunnen besluiten dat de begroting inclusief begrotingswijzigingen goedkeuring
behoeven. Dit is geregeld in artikel 203, lid 2 sub a van de Gemeentewet. Bij de
beoordeling van de begroting van de nieuwe gemeente zullen GS dezelfde lijn volgen
als in andere gevallen waarbij een gemeente op grond van de Gemeentewet onder
preventief toezicht wordt geplaatst. (Hoofdstuk 6.4 van het Gemeenschappelijk financieel
toezichtkader).
Financiële verordening
Het financiële beleid van de gemeenten ligt vast in hun financiële verordening ex artikel
212 Gemeentewet. Die van Landerd is vastgesteld op 7 december 2017 en die van
Uden op 20 december 2018. Beide verordeningen zijn dus actueel te noemen. Vanwege
de komende herindeling zullen echter in elk geval in 2022 de huidige verordeningen
plaats moeten maken voor een verordening die zal worden vastgesteld door de raad van
de nieuwe gemeente Maashorst. Het is dus essentieel dat de gemeenten zo snel mogelijk
beginnen met de onderlinge afstemming. De nadruk ligt daarbij op het vinden van de
inhoudelijke verschillen tussen de huidige verordeningen en op het maken van
afgewogen keuzes voor het financieel beleid voor de nieuwe gemeente.
Aanbeveling

Breng de inhoudelijke verschillen tussen de financiële verordeningen ex artikel 212 van
Landerd en Uden in beeld. Stem af welke keuzes gemaakt moeten worden om tot een
eensluidende nieuwe verordening te komen.
Stel eerst uniforme verordeningen vast voor het financieel beleid, beheer en de inrichting
van de organisatie en de controle daarop (ex artikel 212 en 213 van de Gemeentewet).
Deze verordening hoeft de raad van de nieuwe gemeente dan na herindeling alleen
formeel vast te stellen.
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5 Eigen inkomsten
De eigen inkomsten van gemeenten bestaan voornamelijk uit de onroerende zaak
belastingen (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing. Bij herindeling moeten keuzes
worden gemaakt ten aanzien van de hoogte van deze tarieven, waarbij voor de
heffingen ook de kostendekkendheid en de wijze van kostentoerekening moeten worden
bepaald. Deze tarieven (bij heffingen) kunnen maximaal kostendekkend zijn.
De gemiddeld te betalen woonlasten per huishouden zijn in tabel 5.0.2 opgenomen.
Vergelijking belastingdruk Landerd-Uden
Ozb eigenaar niet-woningen
Ozb gebruikers niet-woningen
Totale woonlasten niet-woningen
Ozb eigenaren woningen
Afvalstoffenheffing éénpersoonshuishouden
Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden
Rioolheffing éénpersoonshuishouden
Rioolheffing meerpersoonshuishouden
Rioolheffing bedrijven (gemiddeld bedrijf)*

Tabel 5.0.1 Vergelijking belastingdruk Landerd – Uden

Landerd
Uden
0,2898% 0,2363%
0,2189% 0,1886%
0,5088% 0,4249%
0,0982% 0,0942%
€ 161,40 € 189,00
€ 251,40 € 228,84
€ 125,04 € 202,56
€ 178,92 € 202,56
€ 237,59 € 202,56

* Landerd: Totale opbrengst niet-woningen gedeeld door het aantal niet-woningen 2018 x
tariefstijging 2019
Uden: Zelfde tarief als huishoudens. Betreft een vast tarief per perceel. Alleen bij gebruik > 1.000
m3 geldt een gebruikerstarief van € 0,52 per kuub. Het gros van de bedrijven zal dit verbruik niet
halen en is dus niet opgenomen in de berekening.
Meerpersoonshuishoudens
Belastingdruk 2019 woningeigenaar gemiddelde waarde
€ 275.000 (in €)
OZB
Afvalstoffenheffing
Rioolheffing
Totaal woningeigenaar meerpersoonshuishouden

Landerd

Uden

270
251
179
700

259
203
203
690

Tabel 5.0.2. Belastingdruk 2019 woning eigenaar meerpersoonshuishouden in Landerd en Uden

De totale belastingdruk in 2019 voor een woningeigenaar (met een gemiddelde woningwaarde van € 275.000) met een meerpersoonshuishouden liggen in Landerd en Uden
vrijwel op hetzelfde niveau. Tussen de hoogte van de belastingsoorten OZB,
afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn er wel verschillen.
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Bedrijven
Belastingdruk 2019 gemiddelde waarde € 400.000 (in €)
OZB1
Rioolheffing2
Totaal bedrijf

Tabel 5.0.3. Belastingdruk 2019 bedrijven in Landerd en Uden

Landerd

Uden

2.035
238
2.273

1.700
203
1.903

Bij de belastingdruk OZB is nog geen rekening gehouden met het amendement de Pater.
Hierdoor betaalt een aantal gebruikers minder.
1

Landerd: Totale opbrengst niet-woningen gedeeld door het aantal niet-woningen 2018 x
tariefstijging 2019
Uden: Zelfde tarief als huishoudens. Betreft een vast tarief per perceel. Alleen bij gebruik > 1.000
2

m3 geldt een gebruikerstarief van € 0,52 per kuub. Het gros van de bedrijven zal dit verbruik niet
halen en is dus niet opgenomen in de berekening.

De totale belastingdruk in 2019 voor de eigenaar van een bedrijf (met een gemiddelde
waarde van € 400.000,-) is in Landerd 19% hoger dan in Uden.
Opgenomen opbrengststijgingen OZB
excl. Nieuwbouw na 2019
Opgenomen opbrengststijging OZB excl. Nieuwbouw 2020
Opgenomen opbrengststijging OZB excl. Nieuwbouw 2021
Opgenomen opbrengststijging OZB excl. Nieuwbouw 2022

Tabel 5.0.4. Opgenomen opbrengstenstijging OZB excl. nieuwbouw na 2019

Landerd

Uden

3%
3%
3%

0%
0%
0%

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de gemeente Landerd in de huidige begroting rekening
heeft gehouden met een opbrengststijging van de OZB (excl. nieuwbouw) over de
periode 2020 t/m 2022 van 3% per jaar.
De gemeente Uden heeft over de periode 2020 t/m 2022 rekening gehouden met een
opbrengstenstijging OZB (excl./nieuwbouw) van 0% per jaar.
Belasting per gemeente
OZB
Rioolheffing eigenaar
Rioolheffing gebruiker
Rioolheffing grootverbruiker
Afvalstoffenheffing
Toeristenbelasting
Forensenbelasting
Parkeerbelasting
Reclamebelasting
Precariobelasting

Tabel 5.0.5 Belastingen per gemeente

Landerd
x
x
x
x
x

x

Uden
x
x
x
x

x
x

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in beide gemeenten OZB en afvalstoffenheffing wordt
geheven.
De volgende belastingen worden wel in Landerd geheven maar niet in Uden:
forensenbelasting, toeristenbelasting en rioolheffing gebruikers (inclusief grootverbruikers).
De volgende belastingen worden wel in Uden geheven maar niet in Landerd:
parkeerbelasting, reclamebelasting en rioolheffing eigenaar.
De precariobelasting wordt per 1-1-2022 afgeschaft en zal dus niet meer terugkomen bij
de nieuw te vormen gemeente.
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5.1 Harmonisatie van tarieven
De raad van de nieuwe gemeente beslist over de ozb-tarieven; binnen drie maanden na
herindeling moeten de ozb-tarieven met terugwerkende kracht worden vastgesteld.
Hiervoor zijn in de Wet arhi voorschriften opgenomen. De tarieven voor de overige
belastingen en retributies, zoals afvalstoffenheffing en rioolheffing, blijven voor de nieuwe
gemeente van kracht tot twee jaar na de datum van herindeling, tenzij nieuwe tarieven
worden vastgesteld.
De nieuwe gemeente is verantwoordelijk voor de keuzes inzake het belastingbeleid. Voor
een weloverwogen besluit dient eerst in beeld te zijn gebracht hoeveel dekkingsmiddelen
er nodig zijn om het voorzieningenniveau van de nieuwe gemeente te bekostigen. De
raad van de nieuwe gemeente kan op basis hiervan de beleidskeuzes maken en de
procedure vaststellen tot harmonisatie van de tarieven.
Aanbeveling

Bereid, in navolging van het vaststellen van de uniforme verordeningen ex artikel 212 en
213 en beleidskeuzes van de nieuwe gemeente, de harmonisatie van de
belastingverordeningen (waaronder tarieven) voorafgaand aan de herindeling voor.
Bepaal ten aanzien van de lokale heffingen welke wel of niet gehandhaafd blijven.
Analyseer welke verschillen er ten grondslag liggen aan het verschil in tarieven tussen de
drie gemeenten.
Harmonisatie van de OZB-tarieven tussen nu en de herindelingsdatum is echter niet
noodzakelijk. Als tussenoplossing kan ervoor worden gekozen om de OZB-tarieven
geleidelijk naar elkaar toe te laten groeien.
5.2 De financiële verhoudingswet en belastingcapaciteit
De Financiële verhoudingswet 1997 regelt dat bij de verdeling van het voor de
algemene uitkeringen beschikbare bedrag rekening wordt gehouden met de verschillen
tussen gemeenten onderling in het vermogen tot het voorzien in eigen inkomsten en met
de verschillen in noodzakelijke uitgaven. De eigen inkomsten tussen gemeenten lopen
uiteen door verschillen in waarde van onroerende zaken. Daarom is als onderdeel van
de algemene uitkering de verdeelmaatstaf ozb, de “inkomstenmaatstaf”, ingevoerd. De
uitkomst van de verdeelmaatstaf ozb wordt bepaald door de omvang van de WOZwaarde en een daaraan gekoppeld gewicht, het rekentarief. Voor het jaar 2019
(meicirculaire 2018) is het rekentarief voor eigenaren van woningen 0,1000%, voor
gebruikers van niet-woningen 0,1265% en voor eigenaren van niet-woningen 0,1569%.
Deze tarieven worden jaarlijks aangepast in verband met de herwaardering van de
WOZ-waarde.
Het effect van deze maatstaf is dat gemeenten bijdragen aan het voorzieningenniveau op
gelijke wijze naar vermogen uit de eigen inkomsten. Gemeenten met relatief hoge eigen
inkomsten, door veel woningen met een hoge WOZ-waarde en/of veel niet-woningen
(bedrijfsgebouwen), ontvangen daardoor een lagere algemene uitkering (en vice versa).
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Als een gemeente hogere percentages hanteert dan de rekentarieven houdt de gemeente
per saldo geld over en kan zich hogere lasten permitteren dan waarmee rekening is
gehouden bij de berekening van de algemene uitkering. Als een gemeente percentages
hanteert die lager zijn dan de rekentarieven, dan geldt het omgekeerde.
woningen

niet-

totaal

woningen
Waarde onroerende zaken (in € 1.000)
OZB opbrengst (in € 1.000)

5.851.185

2.816.757

8.667.942

6.252

6.145

12.397

1,905%

1,905%

1,905%

11.147

5.366

16.513

Opbrengst OZB volgens begroting 2018 (in € 1.000)

6.252

6.145

12.397

Minderopbrengst t.o.v. artikel 12 norm (in € 1.000)

4.895

-779

4.116

Normtarief 2019 OZB voor toelating artikel 12 (mei.
Circulaire 2018)
Totaal artikel 12 OZB-capaciteit gemeentefonds (in
€ 1.000)

Tabel 5.2.1 OZB-opbrengst gemeente Maashorst

Voor woningeigenaren ligt het OZB-tarief in de nieuwe gemeente iets boven het
rekentarief van het gemeentefonds. Dit geldt voor zowel Landerd als Uden. Het OZBtarief voor de niet-woningen (voor gebruiker en eigenaren samen) ligt in de twee
gemeenten ruimschoots boven het rekentarief. Er zit op dit punt dus geen groot verschil in
het beleid van beide gemeenten ten aanzien van de OZB.
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6 Financiële positie van de twee gemeenten
Door het financieel toezicht helpt de provincie bij het bevorderen van een gezonde
financiële positie van gemeenten. Jaarlijks toetst de provincie hierbij de (meerjaren-)
begroting, begrotingswijzigingen en de jaarrekening van de gemeenten. In dit hoofdstuk
wordt de nadruk gelegd op het beeld van de financiële positie zoals beoordeelt door de
provincie door de jaren heen.
6.1 Begroting en meerjarenraming
Naar het oordeel van GS voldoen de (meerjaren)begrotingen 2019-2022 van de twee
gemeenten aan het wettelijk criterium, op basis van de Gemeentewet. Het wettelijk
criterium houdt in dat het begrotingsjaar structureel en reëel in evenwicht is of uit de
meerjarenraming blijkt dat dit evenwicht uiterlijk in de laatste jaarschijf wordt bereikt.
Naar het oordeel van GS is er voor beide gemeenten sprake van structureel evenwicht in
de meerjarenraming, waardoor de twee gemeenten (op basis van de Gemeentewet)
voor het begrotingsjaar 2019 onder het gebruikelijke repressieve toezicht vallen.
Het repressieve toezicht houdt in dat de begrotingen direct uitgevoerd kunnen worden,
zonder dat hier vooraf goedkeuring is vereist van GS. Ook in voorgaande
begrotingsjaren gold voor de twee gemeenten de gebruikelijke repressieve toezichtvorm.
Voor de komende begrotingsjaren is het van belang om te weten dat het wettelijk
criterium van de Gemeentewet onvoldoende bescherming aan de nieuw te vormen
gemeente biedt. De bijzondere vorm van financieel toezicht op basis van artikel 21 Wet
arhi biedt de bescherming wel. Dit wetsartikel is van toepassing vanaf het moment van
vaststelling van het herindelingsontwerp door de raden. Daarom is het van belang dat het
begrotingsjaar structureel en reëel sluitend is. Een niet structureel en reëel sluitende
begroting vermindert namelijk het vermogen van de gemeente (en indirect dus ook van
de nieuw te vormen gemeente), omdat er een beschikking over (bijvoorbeeld) de
algemene reserve nodig is om de begroting in evenwicht te brengen. Ook legt een niet
structureel en reëel sluitende begroting een claim op de nieuw te vormen gemeente door
de benodigde maatregelen voor het herstel van het evenwicht naar de toekomst te
verschuiven.
In tabel 6.1.1 zijn de begrotingssaldi opgenomen. De cijfers van het jaar 2019 betreft
begrotingsjaren, de cijfers van de jaren 2020 tot en met 2022 betreft de meerjarenraming
bij de begroting 2019. Het vastgesteld saldo is het saldo dat door de raad is vastgesteld
inclusief eventuele vastgestelde onttrekkingen/stortingen aan de (algemene) reserves om tot
dit saldo te komen. Het incidenteel saldo is het saldo van het overzicht incidentele baten en
lasten.
De bijstellingen door GS zijn bijstellingen die naar het oordeel van GS nodig zijn om het
structurele saldo te bepalen. Het structurele saldo naar het oordeel van GS is berekend
door van het vastgestelde saldo zowel het incidenteel saldo als de bijstellingen volgens de
provincie af te trekken.
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Begrotingssaldi gemeente Landerd
(Bedragen in € 1.000)
Vastgesteld structureel saldo
Vastgesteld incidenteel begrotingssaldo
Dekking incidenteel tekort uit behoedzaamheidsreserve
Storting incidenteel overschot in behoedzaamheidsreserve
Saldo bijstellingen door GS
Structureel saldo volgens GS
Dekking structureel saldo uit behoedzaamheidsreserve
Saldo na dekking

Begrotingssaldi gemeente Uden
(Bedragen in € 1.000)
Vastgesteld structureel saldo
Vastgesteld incidenteel begrotingssaldo
Dekking incidenteel tekort uit algemene reserve
Storting incidenteel overschot in algemene reserve
Saldo bijstellingen door GS
Structureel saldo volgens GS
Dekking structureel saldo uit algemene reserve
Saldo na dekking

Tabel 6.1.1 begrotingssaldi

2019 2020 2021 2022
203 N 94 B 333 B 358 B
1.049 N 608 N 301 N
5N
1.049 B 608 B 301 B
5 B
0
203 N
203 B
0

0
0
0
94 B 333 B 358 B
94 B 333 B 358 B

2019 2020 2021 2022
617 N 165 N 152 B 896
1.283 N 931 N
96 N 108
1.283 B 931 B
96 B
108
0
0
0
0
617 N 165 N 152 B 896
617 B
0 B 165 N 152 B 896

B
B
N
B
B

Toelichting bij het overzicht:
 Als in het betreffende begrotingsjaar alle structurele lasten gedekt zijn door structurele
baten is er sprake van structureel evenwicht. Incidentele lasten mogen gedekt worden
door zowel structurele als door incidentele baten.
 Voor het incidenteel saldo geldt dat een positief saldo (incidentele lasten zijn lager
dan de incidentele baten) een negatief effect heeft op het structurele begrotingssaldo
(of jaarrekeningresultaat). Het meerdere aan incidentele baten dekt in dat geval
structurele lasten. Bevat de begroting daarentegen meer incidentele lasten dan
incidentele baten (een negatief incidenteel saldo), dan heeft dit een positief effect op
het structurele saldo (of jaarrekeningresultaat), want dit surplus aan incidentele lasten
wordt gedekt door structurele baten.
 De vastgestelde (negatieve) begrotingssaldi 2019 van de gemeenten Landerd en
Uden worden gedekt middels incidentele beschikkingen over de
behoedzaamheidsreserve resp. de algemene reserve. Daarmee worden de
begrotingen 2019 van beide gemeenten formeel in evenwicht gebracht.
 Er zijn geen bijstellingen door de provincie doorgevoerd, noch bij Landerd, noch bij
Uden. Dit wil zeggen dat de provincie kan instemmen met de wijze waarop beide
gemeenten hun structurele begrotingssaldo hebben berekend.
 De algemene uitkering van Landerd en Uden is gebaseerd op de meicirculaire 2018.
Bij Uden voor de meerjarenraming in ‘constante prijzen’ (zonder loon- en
prijsontwikkeling), bij Landerd in ‘lopende prijzen’ (met loon- en prijsontwikkeling).
 Bij de berekening van de algemene uitkering heeft de gemeente Uden rekening
gehouden met een extra inkomstenpost vanwege de ruimte onder het BCF-plafond van
€ 750.000. De gemeente Landerd heeft rekening gehouden met een extra
inkomstenpost van € 105.000 (en op grond van latere berichtgeving omtrent de
verwachte ontwikkeling van het BCF-plafond is dit bedrag voorzichtigheidshalve naar
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beneden bijgesteld tot € 82.000. De ramingen voldoen aan de voorwaarden die
hieraan door de provincie Noord-Brabant zijn gesteld.
Beide gemeenten nemen de financiële vertaling van alle investeringen uit de
beleidsplannen in de begroting en meerjarenraming op, dus inclusief de kapitaallasten
van de geplande investeringen voor de periode 2019-2022. Bij de vaststelling van de
begroting stelt de raad dan tevens de investeringen voor het begrotingsjaar vast.
In de begroting van Uden zijn geen bezuinigingen opgenomen. De bezuinigingen in
de begroting van Landerd zijn goed onderbouwd.

Conclusies en aanbevelingen
Bij beide gemeenten is het begrotingsjaar 2019 niet structureel en reëel sluitend, maar
wordt het evenwicht tot stand gebracht in de meerjarenraming. De geraamde
taakstellingen zijn als voldoende reëel aangemerkt.
De gemeenten hanteren verschillende methodieken bij het opstellen van de begrotingen,
waardoor geen conclusies kunnen worden getrokken uit de hoogte van de
(meerjaren)begrotingssaldi.
Aanbevelingen
Zorg ervoor dat de begroting 2020 (en verder) wordt ingediend met tenminste een
structureel en reëel sluitend begrotingsjaar. Door de instelling van het financieel toezicht
op grond van de wet arhi zijn de begrotingen van Landerd en Uden immers aan
goedkeuring onderworpen. Goedkeuring wordt in principe alleen verleend als het
begrotingsjaar structureel en reëel sluitend is ingediend. Een niet-structureel sluitende
begroting vermindert namelijk het vermogen van de gemeente (en indirect dus ook van
de nieuw te vormen gemeente), omdat er een beschikking over de algemene reserve
nodig is om de begroting in evenwicht te brengen. Ook legt een niet structureel en reëel
sluitende begroting een claim op de nieuw te vormen gemeente door de benodigde
maatregelen voor het herstel van het begrotingsevenwicht naar de toekomst te
verschuiven.
Maak de financiële gevolgen van het uniformeren van het financiële beleid en het
harmoniseren van de verordeningen inzichtelijk en verwerk deze in de eerstvolgende
begroting. Dit geldt bijvoorbeeld voor de harmonisatie van het afschrijvingsbeleid en het
rentebeleid.
Stel een overdrachtsdocument op voor de nieuwe gemeente waarin voor het
nieuwgekozen bestuur duidelijk wordt gemaakt welke acties met betrekking tot het
herindelingsproces al zijn afgehandeld en welke actiepunten (met tijdpad) er nog
openstaan.
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6.2 Jaarrekening
De jaarrekening is belangrijk voor de controlerende en de kaderstellende taak van de
raad. Het resultaat van de jaarrekening geeft inzicht in de ontwikkeling van de financiële
positie van de gemeente. Bij de analyse van het resultaat is het onderscheid in structurele
en incidentele oorzaken een belangrijk onderdeel. In tabel 6.2.1 zijn de
jaarrekeningsaldi opgenomen en de saldi incidentele baten en lasten.
Jaarrekeningsaldo

2016

2017

2018

(x € 1.000; per 31-12)
Landerd
jaarrekeningsaldo

109 V

1.741 V

335 N

1.801 V

2.569 V

Uden
jaarrekeningsaldo
Tabel 6.2.1 jaarrekeningsaldo

155 V

V = voordelig en N = nadelig

Toelichting bij het overzicht:
 De jaarrekeningen 2016 en 2017 zijn voor beide gemeenten door de accountant
voorzien van een goedkeurende controleverklaring voor zowel de getrouwheid als
de rechtmatigheid.
 Bij de totstandkoming van deze herindelingsscan is de conceptjaarrekening 2018
gehanteerd alsmede het bijbehorende verslag van bevindingen van de accountant.
Ten tijde van de totstandkoming van deze herindelingsscan was de jaarrekening
2018 nog niet door de raad vastgesteld.
 De jaarrekeningen van beide gemeenten bevatten ook incidentele uitgaven en
inkomsten. Daarom kunnen uit de bovenstaande rekeningsaldi geen conclusies
worden getrokken voor de structurele saldi van deze jaarrekeningen. Wel is het een
taak voor de gemeenten zelf om de resultaten te analyseren en hiermee rekening te
houden bij het opstellen van de eerstvolgende begroting en meerjarenraming.
 Voor meer uitgebreide informatie over de jaarrekeningen: zie bijlage 8.1.
Conclusies en aanbevelingen
De jaarrekeningresultaten zijn niet zonder meer onderling te vergelijken. De cijfers
worden beïnvloed door incidentele factoren. De gemeenten dienen zelf de analyses van
de rekeningresultaten te maken om de structurele effecten scherp in beeld te krijgen.
Aanbeveling
Maak analyses van de (nog te realiseren toekomstige) jaarrekeningresultaten en besteed
daarbij aandacht aan het structurele en incidentele resultaat en aan budgetoverheveling.
De verkregen inzichten kunnen worden gebruikt bij de beleidskeuzes en het opstellen van
de eerste begroting van de nieuwe gemeente.
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6.3 Sociaal Domein
Door de drie decentralisaties binnen het sociaal domein zijn er grote
verantwoordelijkheden en budgetten naar de gemeenten overgeheveld. Vanaf het jaar
2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor taken op het gebied van werk, zorg en
jeugd. Een aanzienlijk deel van de gemeentebegroting bestaat uit kosten van het sociaal
domein.
Vanaf het begrotingsjaar 2019 is een groot deel van het budget hiervoor niet meer apart
opgenomen in de algemene uitkering. Dit heeft ertoe geleid er circa 20 nieuwe
verdeelmaatstaven zijn toegevoegd aan het gemeentefonds.
Een aantal van die verdeelmaatstaven is herindelingsgevoelig en zal dus opnieuw
moeten worden berekend voor de nieuwe gemeente.
Zowel de gemeente Landerd als de gemeente Uden maken gebruik van de
Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant en voor de inkoop van WMO2015 de
centrumregeling WMO Oss. Dit betreft een inkoopsamenwerking waarbij de gemeente
’s-Hertogenbosch als centrumgemeente is aangewezen. De huidige centrumregeling is
verlengd tot 1 januari 2020. De nieuwe centrumregeling heeft een looptijd van 20202023.
In de gemeente Uden houdt het college van B&W middels raadsinformatiebrieven de
raad op de hoogte van de stand van zaken van de Participatiewet, Jeugd en WMO.
De raad van Landerd krijgt ieder kwartaal een raadsinformatiebrief en (indien nodig)
tussentijds extra informatie.
Landerd
De gemeente Landerd raamt niet budgettair neutraal in het sociaal domein; dit betekent
dat men reëel probeert te ramen en dat eventuele tekorten in het sociaal domein binnen
de totale begroting worden opgevangen. Omgekeerd komen eventuele overschotten in
het sociaal domein ten gunste van de totale begroting. De lasten in de begroting 2019
worden gebaseerd op ervaringscijfers, waarbij wordt gekeken naar de ontwikkeling in de
realisaties vanaf 2015. De gemeente is bezig met de transformatie in het sociaal domein
en men verwacht vanaf het jaar 2021 in beeld te hebben hoe de decentralisaties
structureel uitwerken.
De ontvangen rijksmiddelen voor het sociaal domein worden ontschot in de begroting
opgenomen, dus zonder deelbudgetten voor Jeugd, participatie en Wmo.
Uit de jaarrekening 2017 bleek dat er nog een overschot op de gedecentraliseerde
taken werd gerealiseerd. Dit kwam doordat het tekort op Jeugdbeleid werd opgevangen
met overschotten op de Wmo. De jaarrekening 2017 liet ook geen significante
overschrijding van de begroting zien.
Uit de concept-jaarrekening 2018 blijkt echter een minder gunstig beeld: de verwachte
uitgaven zijn nu groter dan de beschikbaar gestelde middelen; het overschot op de Wmo
weegt niet meer op tegen het tekort op Jeugdbeleid, waardoor per saldo een tekort van
€ 36.000 op het sociaal domein resteert.
De gemeente Landerd heeft geen reserve sociaal domein.
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Uden
De onderbouwing van de lastenramingen 2019 voor het sociaal domein was
overwegend gebaseerd op ervaringscijfers (raming op basis van ontwikkeling) in de
realisaties 2017 en/of 2018). Hoewel de uitgaven dus zo reëel mogelijk worden
geraamd, is in de begroting 2019 het sociaal domein toch budgettair neutraal geraamd,
omdat het saldo tussen uitgaven sociaal domein en ontvangen middelen op de post
‘ontwikkelfonds sociaal domein’ wordt begroot. Vooralsnog was er toen geen tekort in de
meerjarenbegroting 2020-2022 in het sociaal domein begroot. Structurele lasten sociaal
domein werden structureel uit de rijksmiddelen sociaal domein gedekt. Incidentele lasten
sociaal domein werden incidenteel uit de reserve sociaal domein gedekt.
De gemeente Uden had in de jaarrekening 2017 per saldo een overschot op het sociaal
domein van € 1,3 miljoen.
In de concept jaarrekening 2018 was het overschot € 1,47 miljoen. Dit overschot
bestond uit een voordelig resultaat op de WMO en Jeugd en een nadelig resultaat op
Participatie.
Het voordelige resultaat op Jeugd is echter in een belangrijke mate toe te schrijven aan
de afrekeningen ZIN over de jaren 2015-2017 en aan de in 2018 van het Rijk
incidenteel ontvangen transformatiemiddelen. Daarbij kan ook nog worden opgemerkt
dat de gemeenteraad in 2018 voor Jeugd incidenteel extra budgetten (€ 1,47 miljoen)
ten laste van de reserve sociaal domein beschikbaar heeft gesteld. Zonder deze
éénmalige extra budgetten zou er ook in 2018 sprake zijn van een fors tekort op Jeugd.
Het is de verwachting dat medio 2019 opnieuw voorstellen aan de gemeenteraad zullen
worden voorgelegd om extra budgetten Jeugd voor de jaren 2019 (bijstelling) en 2020
beschikbaar te stellen.
De gemeente verwacht inmiddels echter dat de tekorten op Jeugd fors verder zullen
toenemen. Dit komt met name door een stijging van de kosten Jeugd zorg in natura
(ZIN). Verder wordt verwacht dat de overschotten op de WMO (met name als gevolg
van de invoering van maximalisering van de inkomensafhankelijke eigen
bijdrage/abonnementstarief en het nieuwe contract hulpmiddelen en trapliften) verder
zullen afnemen.
Hierdoor doen zich structurele tekorten in het sociaal domein voor in de komende jaren.
Deze tekorten worden structureel gedekt in de begroting 2020 en de meerjarenraming
2021-2023. Het geraamde structurele tekort in het sociaal domein bedraagt in 2021
circa € 1,4 miljoen, oplopend tot circa €1,47 miljoen vanaf 2022.
In de jaren 2019 en 2020 zijn tevens incidentele beschikkingen over de reserve sociaal
domein opgenomen van resp. € 635.000 in 2019 en circa € 1,3 miljoen in 2020 ter
dekking van het transformatieproces.
Conclusies
Bij de gemeente Landerd is sprake van oplopende tekorten in de jeugdzorg. Hierdoor
slaat vanaf het jaar 2018 het overschot in het totale gedecentraliseerde sociaal domein
om in een tekort. Men is bezig met de transformatie en het is van belang dat de
gemeente zo snel mogelijk (doch in ieder geval vóór de samenvoeging met Uden) een
reëel beeld van de structurele kosten in het sociaal domein heeft. Deze kosten dienen dan
te kunnen worden opgevangen binnen een structureel sluitende begroting.
Ook bij de gemeente Uden is sprake van oplopende tekorten in de jeugdzorg. Verder
worden dalende overschotten op de WMO verwacht.
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Uden heeft aangegeven dat met ingang van het begrotingsjaar 2020 de ramingen van
het sociaal domein niet meer per definitie budgettair neutraal worden opgenomen. Dat
betekent in de praktijk dat beide gemeenten met ingang van het begrotingsjaar 2020
dezelfde systematiek van ramen zullen hanteren.
Aanbevelingen
Geef in de (meerjaren)begroting 2020-2023 duidelijk aan op welke uitgangspunten de
ramingen m.b.t. de gedecentraliseerde taken in het sociaal domein zijn gebaseerd en leg
hierbij een koppeling met de realisatiecijfers in de jaarrekening 2018.
Wanneer er in de (meerjaren)begroting een taakstelling in het sociaal domein wordt
opgenomen, adviseren wij de raming van deze taakstelling zo reëel mogelijk te
onderbouwen. Leg daarbij concreet op programmaniveau vast hoe de taakstelling wordt
ingevuld en geef daarbij ook aan hoe het proces, dat bij het concretiseren gevolgd zal
worden, eruitziet.

6.4 Investeringen
In de bijlagen 8.7 en 8.8 zijn alle investeringen uit de begroting 2019 per gemeente
opgenomen. Van al deze investeringen zijn de kapitaallasten in de
(meerjaren)begrotingen opgenomen (Zowel bij Uden als Landerd). De investeringen van
het begrotingsjaar worden bij het vaststellen van de begroting beschikbaar gesteld. De
omvang van het investeringsvolume kan dus mede afhankelijk zijn van de beschikbare
financiële ruimte: als er onvoldoende budgetruimte beschikbaar is, dan moeten er keuzes
worden gemaakt.
Aanbevelingen
Stel huidige en toekomstige investeringsplannen en grote projecten met ingang van de
begroting 2020 in overleg met elkaar vast.
Voorkom kapitaalvernietiging door investeringsplannen te toetsen aan
beleidsvoornemens. Investeringen kunnen door het beleid van de nieuwe gemeente
overbodig worden. Maak investeringen die dit risico hebben inzichtelijk en stel deze, zo
mogelijk, uit.

6.5 Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin de gemeente in staat is middelen vrij
te maken dan wel middelen heeft vrijgemaakt, om niet begrote financiële tegenvallers op
te vangen zonder ingrijpende beleidswijzigingen. Het weerstandsvermogen bestaat uit
twee onderdelen, namelijk de weerstandscapaciteit en de risico’s. Het weerstandsvermogen geeft de verhouding tussen deze twee onderdelen aan. Gemeenten hebben
beleidsvrijheid in het vaststellen van de methodiek van bepalen van het weerstandsvermogen.
Om een beeld te kunnen vormen van de financiële positie van de nieuwe gemeente is het
noodzakelijk inzicht te krijgen in het weerstandsvermogen van de twee gemeenten. Voor
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deze herindelingsscan is een vergelijking gemaakt tussen de twee afzonderlijke
gemeenten. De informatie uit de begrotingen 2019 is zoveel mogelijk gestandaardiseerd
om de onderlinge vergelijkbaarheid te vergroten.
Overzicht weerstandscapaciteit
Onder weerstandscapaciteit wordt verstaan de mogelijkheid om onverwachte
tegenvallers zowel incidenteel als structureel op te kunnen vangen in de begroting zonder
dat dit direct gevolgen heeft voor het huidige ambitieniveau. De informatie uit de
paragrafen weerstandsvermogen uit de begrotingen 2019 is opgenomen in tabel 6.5.1.
Omdat er geen richtlijnen zijn voor wat wel en wat niet tot de weerstandscapaciteit wordt
gerekend, zijn er verschillen tussen de elementen die de twee gemeenten in de
berekening hebben opgenomen.
WEERSTANDSCAPACITEIT

Jaarrekening 2018

(bedragen in € 1.000,- tenzij anders
vermeld)

Begroting 2019
(aangepast)

Landerd

Landerd

Uden

Uden

Weerstandscapaciteit vermogen
Algemene reserve:
- Algemene reserve vrij besteedbaar
- Algemene reserve grondbedrijf

1)

- Saldo rekening/begroting
Reserve Sociaal Domein
Stille reserves gemeentelijke bezittingen
Totaal incidentele weerstandscapaciteit

7.130

27.753

-335

2.569

-1.700

296

9.589
3.704

296

6.998
3.064

7.091

58.116

7.091

48.348

1.369

4.017

1.327

3.029

14.501

8.495

11.986
26.300

Weerstandscapaciteit exploitatie
Onbenutte belastingcapaciteit:
- OZB (tot artikel 12 norm)
- Rioolrecht

n.v.t.

0

- Afvalstoffenheffing

n.v.t.

0

1.159

703

- Leges en andere heffingen
Totaal onbenutte belastingcapaciteit
Structureel saldo rekening/begroting

2.528
61

4.017

2.030
8

3.029

Totaal structurele weerstandscapaciteit

2.589

4.017

2.038

3.029

Totaal weerstandscapaciteit

9.680

62.133

9.129

51.377

Weerstandscapaciteit bij berekening
weerstandsvermogen

9.680

62.133

9.129

51.377

623

1.489

588

1.231

15.529

41.725

15.529

41.725

Weerstandscapaciteit in € per inwoner
Aantal inwoners

2)

Tabel 6.5.1. Weerstandscapaciteit
1

Bij Landerd afgezonderd in de algemene reserve

2

Opgave aantal inwoners door de gemeenten. Betreft werkelijk aantal inwoners per 1-1-2019.
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Toelichting bij het overzicht:
 Alle onderdelen van de weerstandscapaciteit zijn opgenomen, afhankelijk van het
beleid van de gemeente worden onderdelen wel of niet meegenomen in de
berekening van de ratio weerstandsvermogen.
 Beide gemeenten hebben de algemene reserves en de algemene reserves
grondexploitatie meegenomen in de beschikbare weerstandscapaciteit.
 Voor Uden is de reserve sociaal domein meegeteld in de weerstandscapaciteit omdat
de risico’s van het sociaal domein ook zijn meegenomen. De reserve sociaal domein
is ter dekking van de risico’s in het sociale domein. Omdat betere informatie
ontbreekt is de hoogte van de risico’s met betrekking tot het sociaal domein gelijk
gehouden aan de reserve sociaal domein. Dat is ook een argument waarom de
reserve sociaal domein onderdeel uitmaakt van de weerstandscapaciteit.
 De incidentele weerstandscapaciteit bestaat bij de beide gemeenten uit vrije reserves.
Bij zowel Landerd als Uden zijn dit zowel algemene reserves als stille reserves, voor
zover deze (naar het inzicht van de gemeente) op korte termijn materieel te maken
zijn.
 Met de onbenutte belastingcapaciteit wordt hetzelfde omgegaan. Voor OZB
gebruiken beide gemeenten dezelfde berekeningsmethodiek (ruimte tot de artikel-12
norm).
 Uit het overzicht blijkt dat van de totale reserves aanzienlijke delen worden
meegeteld in de weerstandscapaciteit. Voor Landerd is dat € 7 miljoen van het totaal
aan reserves ad € 21 miljoen (stand 31-12-2018) en voor Uden € 54 miljoen van in
totaal aan reserves ad € 71 miljoen (stand 31-12-2018).
De hoogte van de weerstandscapaciteit op zich zegt weinig. Hieraan kan pas een
waarde worden toegekend als deze wordt geconfronteerd met de onderkende risico’s.
Onderkende risico’s
De risico’s zoals opgenomen in de jaarrekening 2018 zijn de basis voor dit onderdeel.
Beide gemeenten hanteren ieder een eigen methodiek voor het bepalen van de risico’s.
De grootste risico’s per gemeente zijn in tabellen 6.5.2 en 6.5.3 in beeld gebracht.
Dit zijn eigen gemeentelijke inschattingen van de risico’s.
Gemeente Landerd
Risico top 5
(Bedragen x € 1.000)
1. Grondexploitatie

Jaarrekening Begroting
2018

2019

2.346

3.058

2. Decentralisaties Sociaal Domein

828

1.003

3. Algemene uitkering gemeentefonds

497

502

4. Projecten Meer Maashorst

150

150

5. Gemeenschappelijke regelingen

143

142

Tabel 6.5.2. Risico top 5 gemeente Landerd

Herindelingsscan Landerd en Uden

33

Gemeente Uden
Risico top 5
(Bedragen x € 1.000)

Jaarrekening

Begroting

2018

2019

1. Decentralisaties Sociaal Domein

9.590

6.998

2. Grondexploitatie

7.000

6.000

3. Beveiligingsrisico

810

810

4. Calamiteiten bij incidenten

500

500

5. Gemeenschappelijke regelingen

500

500

Tabel 6.5.3. Risico top 5 gemeente Uden

De grootste risico’s

Landerd - Uden
De grootste risico's betreffen de risico's in het sociaal domein en het grondbedrijf. Als
gevolg van de decentralisatie per 1 januari 2015 zijn de taken en verantwoordelijkheden
in het sociaal domein voor een groot gedeelte bij gemeenten komen te liggen. Om deze
transitie goed te laten verlopen zijn er al heel veel werkzaamheden verricht. Maar de
complexiteit en de omvang van de transitie is enorm. Er zijn nog steeds veel
onduidelijkheden bijvoorbeeld over de omvang van de aantallen. Ook moeten processen
nog verder ingericht worden om de decentralisatie goed te laten verlopen en te
beheersen.
Sociaal Domein

Landerd
In Landerd worden de uitgaven voor het sociaal domein al enkele jaren reëel geraamd
en niet meer gelinkt aan de ontvangen rijksbijdragen. Er is daarom geen reserve gevormd
van overschotten in de jaren t/m 2017 (2018 tekort).
Er is op basis van de notitie weerstandsvermogen een risico-inschatting gemaakt waarbij
die risico’s tweeledig zijn. Enerzijds de onzekerheid van de te ontvangen uitkeringen via
de algemene uitkering en anderzijds de onzekerheid in de uitgaven binnen Jeugd, Wmo
en participatie.
De




risico’s binnen het sociaal domein (€ 828.000) bestaan uit de volgende onderdelen:
Jeugd: € 428.000
Participatie: € 209.000
Wmo: € 191.000

Uden
Vooralsnog zijn de risico's voor deelfonds participatie, deelfonds jeugd en deelfonds
Wmo gelijk gehouden aan de omvang van de reserve sociaal domein conform het
aandeel van het desbetreffende deelfonds in de reserve. De gemeente verwacht dat men
het komend jaar het noodzakelijk inzicht te verkrijgen, zodat men een nog betere
inschatting van het risico kan maken conform het hiervoor gehanteerd model van
risicobepaling. De doelstelling is om de risico's rondom het sociaal domein conform de
gemeente brede systematiek te inventariseren.
De risico’s binnen het sociaal domein (€ 9.590.000) bestaan uit de volgende
onderdelen:
 Integratie uitkering sociaal domein Jeugd: € 3.650.000
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Integratie uitkering sociaal domein Participatie: € 3.620.000
Integratie uitkering sociaal domein Wmo: € 2.320.000

Grondexploitatie

Landerd
Bij het grondbedrijf is de risico-inventarisatie een belangrijk onderdeel van het meerjarig
perspectief.
De externe accountant geeft aan dat de opgenomen schattingen met betrekking tot de
grondexploitatie een evenwichtig beeld geven van de waardering van de
grondexploitaties. De voorzieningen voor verliesgevende complexen zijn opgenomen
tegen de nominale waarde en niet tegen de contante waarde. Dit is volgens het BBV
toegestaan.

Uden
Bij het grondbedrijf is de risico-inventarisatie een belangrijk onderdeel van het meerjarig
perspectief. Ook de externe accountant bevestigt dat de beheersing, wat een belangrijk
gedeelte is van de risico-inventarisatie, van het grondbedrijf op orde is. Gezien de
onzekerheid van de ontwikkelingen op de markt blijft dit risico groot.
De totaal berekende risico’s zijn opgenomen in tabel 6.5.4.
Totaal berekende risico's (bedragen in € 1.000)

Landerd

Uden

Begroting 2019

5.129

23.530

Jaarrekening 2018

4.182

22.696

Tabel 6.5.4. Totaal berekende risico’s

Toelichting bij het overzicht:
 De berekening van de risico’s is een momentopname. Beide gemeenten actualiseren
de risico’s ten minste bij de jaarrekening en de begroting.
 Voor de inventarisatie van risico’s zijn geen richtlijnen. De beide gemeenten hebben
hiervoor een verschillende methodiek.
 De hoogte van de risico’s is afhankelijk van de genomen beheersmaatregelen.
 Zie ook bijlage 8.16 Weerstandsvermogen werkwijzen Landerd en Uden.
Een overzicht van de gewaarborgde/gegarandeerde geldleningen is opgenomen in
bijlage 8.15.
Hieruit blijkt dat het overgrote deel van de gegarandeerde leningen bestaat uit
achtervang voor Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
Weerstandsratio
Bij de weerstandsratio wordt de weerstandscapaciteit afgezet tegen de risico’s.
De raad stelt de norm voor het weerstandsvermogen vast. Dit kan een getal zijn
(Landerd, groter dan 1,4) of een bandbreedte waarbinnen de ratio zich moet bevinden
(Uden, minimaal tussen 1,0 en 2,0).
Beide gemeenten hebben een nota weerstandsvermogen en risicobeheersing.
De raad van Landerd heeft op 4 april 2019 een notitie weerstandsvermogen en
risicobeheersing vastgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten van het beleid inzake
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weerstandsvermogen en risico’s vastgelegd. Landerd heeft zowel voor de incidentele als
de structurele weerstandscapaciteit een minimumnorm van 1,4 vastgesteld. Deze
minimumnorm geldt overigens ook voor de totale weerstandscapaciteit. In de begroting
2019 ligt de verwachte ratio van de incidentele weerstandscapaciteit op 2,3 en dus
boven die norm, maar daarentegen ligt de verwachte ratio voor de structurele
weerstandscapaciteit op 1,0 en dus onder de norm van 1,4. De ratio van de totale
weerstandscapaciteit van Landerd (zonder uitsplitsing in structurele en incidentele
weerstandscapaciteit) ligt echter wel boven de norm van 1,4. In de begroting 2019
bedraagt de ratio 1,8 en in de jaarrekening 2018 is dit 2,2.
De raad van Uden heeft geen aparte normen voor structurele en incidentele
weerstandscapaciteit vastgesteld; alle risico’s worden opgeteld en vergeleken met de
beschikbare weerstandscapaciteit. De weerstandsratio in de begroting 2019 van Uden
ligt op 2,4 (dus boven de eigen bandbreedte van 1,0 tot 2,0). En in de jaarrekening
2018 is dat 2,7.
In tabel 6.5.5 is de weerstandsratio berekend op basis van de door de gemeente
berekende beschikbare weerstandscapaciteit en de door de gemeente berekende
risico’s.
Weerstandsvermogen
(Definities gemeente)

Begroting 2019
Landerd

Jaarrekening 2018

Uden

Landerd

Uden

in € 1.000 in € 1.000

in € 1.000

in € 1.000

9.129

62.133

Beschikbare weerstandscapaciteit

9.182

51.377

Totaal berekende risico's

5.129

23.530

1,8

2,4

Ratio weerstandsvermogen

Tabel 6.5.5. Weerstandsvermogen

4.182
2,2

22.696
2,7

Toelichting bij het overzicht:
 De weerstandsratio van Uden voldoet aan de eigen norm. In de gemeente Uden
wordt (in tegenstelling tot voorheen) geen onderscheid gemaakt tussen de structurele
en de incidentele weerstandscapaciteit. De gemeente Landerd maakt dit onderscheid
wel. In de begroting 2019 voldoet Landerd wel aan de eigen norm voor de
incidentele weerstandscapaciteit, maar niet aan de eigen norm voor structurele
weerstandscapaciteit.
 Voor de vergelijkbaarheid met Uden is in bovenstaande tabel geen onderscheid
aangebracht tussen de incidentele en de structurele weerstandscapaciteit van
Landerd.
 De ratio’s zijn niet zonder meer onderling vergelijkbaar. Doordat er beleidsvrijheid is
zowel voor de bepaling van de weerstandscapaciteit, de berekening van de risico’s
als de hoogte van de norm zijn de ratio’s weerstandsvermogen verschillend tot stand
gekomen.
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Kengetallen
In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is met ingang van het begrotingsjaar
2016 een set van vijf kengetallen voorgeschreven. Kengetallen zijn getallen die de
verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de financiële
balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie van een gemeente.
Ze geven inzicht in de financiële weerbaar- en wendbaarheid. Voor de beoordeling van
de financiële positie is het belangrijk dat zowel naar de financiële balans als naar de
exploitatie wordt gekeken. In de kengetallen “structurele exploitatieruimte” en
“belastingcapaciteit” komt tot uitdrukking of een gemeente over voldoende structurele
baten beschikt, en welke mogelijkheid er is om de structurele baten op korte termijn te
vergroten.
De kengetallen “netto schuldquote” en “netto schuldquote gecorrigeerd voor alle
verstrekte leningen”, “solvabiliteitsratio” en “grondexploitatie” hebben betrekking op de
verhoudingen op de financiële balans. In bijlage 8.13 zijn de beschrijvingen van de
kengetallen opgenomen. In de tabellen 6.5.6 en 6.5.7 zijn de kengetallen opgenomen
zoals deze bij de begroting 2019 zijn gepresenteerd. Deze zijn bij de jaarrekening
2018 geactualiseerd. (Dit geldt niet voor Landerd, want deze gemeente actualiseert de
kengetallen niet bij de jaarrekening).
Kengetallen gemeente Landerd

Jaarrekening

Begroting

2016

2017

2018

2019

Netto schuldquote

15,9%

17,4%

12,0%

37,0%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte
geldleningen
Solvabiliteitsratio

15,9%

17,4%

8,4%

32,4%

54,9%

51,9%

51,4%

44,3%

Grondexploitatie

43,0%

42,0%

17,8%

22,6%

Structurele exploitatieruimte
Belastingcapaciteit

1,6%

1,2%

0,2%

-0,6%

97,5%

98,2%

97,3%

101,6%

Tabel 6.5.6. Kengetallen gemeente Landerd

Bron: Jaarrekeningen 2016, 2017 en 2018 en begroting 2019

Toelichting op de opvallendste kengetallen bij Landerd:

Netto schuldquote
De netto schuldquote is in 2018 lager (dus gunstiger) omdat er, tegen de verwachting in,
geen langlopende leningen afgesloten zijn in 2018. Ultimo 2018 bedragen de
langlopende schulden voor Landerd € 4,8 miljoen. Deze lopende leningen zijn ook
conform de raming verder afgelost. De verwachting is echter dat er vanaf 2019 wel
geldleningen afgesloten moeten worden i.v.m. voorgenomen investeringen (o.a.
dorpshuis Zeeland).

Grondexploitatie
Het kengetal is in 2018 fors afgenomen in verband met de afname van de boekwaarde
in 2018 door het grote aantal verkopen. Deze verkopen waren voor een lager bedrag
geraamd in de begroting 2018/2019. Daarom is het kengetal in de kolom begroting
2019 (nog) hoger.
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De gemeente Landerd heeft nog geen keuze gemaakt voor de te hanteren signaleringswaarden. Indien de door de gemeente Uden gebruikte signaleringswaarden ook door
Landerd zouden worden gehanteerd dan kan worden geconcludeerd dat op basis van
de jaarrekening 2018 alle kengetallen met uitzondering van de belastingcapaciteit
(categorie oranje) in categorie groen vallen.
Kengetallen gemeente Uden

Jaarrekening

Begroting

2016

2017

2018

2019

Netto schuldquote
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte
geldleningen

75,9%

76,8%

65,6%

93,4%

64,9%

66,1%

56,9%

86,2%

Solvabiliteitsratio

29,5%

32,9%

38,4%

34,1%

Grondexploitatie

27,0%

28,4%

18,1%

30,0%

0,0%

0,0%

1,3%

0,0%

97,2%

95,5%

92,0%

90,7%

Structurele exploitatieruimte
Belastingcapaciteit

Tabel 6.5.7. Kengetallen gemeente Uden

Bron: Jaarrekeningen 2016, 2017 en 2018 en begroting 2019
De bij de begroting 2019 genoemde kengetallen zijn o.b.v. de jaarrekening 2018 geactualiseerd.

De kengetallen binnen de gemeente Uden hebben zich in de periode 2016 tot en met
2018 positief ontwikkeld. Uit de tabel blijkt dat in 2018 alle kengetallen, uitgezonderd de
solvabiliteitsratio, in categorie A vallen (groen).

Netto schuldquote
De netto schuldquote is verbeterd ten opzichte van 2017 door een afname van de langlopende schulden (reguliere aflossing) en een hoger saldo van baten (door met name
incidentele verkopen grondexploitatie). Het kengetal is fors beter ten opzichte van de
begroting 2018 doordat de verwachting was dat in 2018 een langlopende lening van
€ 30 miljoen afgesloten moest worden. Dit was uiteindelijk niet nodig. De verwachting is
dat deze lening in 2019 afgesloten zal moeten worden, waardoor het kengetal alsnog
zal verslechteren.

Grondexploitatie
Het kengetal is flink lager ten opzichte van 2017 doordat de boekwaarde van de
bouwgronden in exploitatie met € 10 miljoen is afgenomen. Dit wordt met name
veroorzaakt door € 20 miljoen aan gerealiseerde inkomsten (grondverkopen). De
boekwaarde zal in 2019 weer toenemen doordat 2 nieuwe complexen geopend gaan
worden (Eikenheuvel en Hoogveld Zuid-Noord). Deze gronden staan nu nog
gewaardeerd onder de materiële vaste activa.
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Signaleringswaarden kengetallen
Categorie
A

Categorie
B

Categorie
C

Netto schuldquote
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte
geldleningen

< 90%

90-130%

> 130%

< 90%

90-130%

> 130%

Solvabiliteitsratio

> 50%

20-50%

< 20%

Grondexploitatie

< 20%

20-35%

> 35%

> 0%

0%

< 20%

< 95%

95-105%

>105%

Kengetal

Structurele exploitatieruimte
Belastingcapaciteit

Tabel 6.5.8. Signaleringswaarden kengetallen

Bovenstaande signaleringswaarden zijn onder meer afkomstig uit de stresstest voor 100.000+
gemeenten. Deze waarden worden door de gemeente Uden gehanteerd.
Vergelijking kengetallen gemeente Landerd en gemeente Uden

Wat valt op:
1. Netto schuldquote
De netto schuldquote van de gemeente Uden (93,4%) is veel hoger dan die van de
gemeente Landerd (37,0%).
Oorzaak: Uden heeft € 94,5 miljoen aan opgenomen geldleningen.
Saldo baten exclusief reserves bedraagt € 111 miljoen.
2. Solvabiliteit
De solvabiliteitsratio van de gemeente Landerd (44,3%) is beter dan de ratio van de
gemeente Uden (34,1%).
3. Grondexploitatie
Deze kengetallen liggen niet ver uit elkaar: in Uden 30,0% en in Landerd 22,6%
Uden heeft een grotere grondexploitatie. Hoe hoger het percentage des te groter de
grondpositie ten opzichte van de totale begroting.
Uden heeft tegenover de hogere grondpositie ook een hogere omzet staan. De ratio
wijkt niet veel af ten opzichte van Landerd.
4. Structurele exploitatieruimte
Dit is nagenoeg gelijk bij de beide gemeenten. Het streven is om minimaal een
percentage van 0 te hebben.
5. Belastingcapaciteit
De belastingcapaciteit van de gemeente Uden is in 2019 lager dan 100%. Dat
betekent dat de lokale lastendruk lager is dan de landelijk gemiddelde lastendruk. In
Landerd ligt dit percentage in 2019 boven de 100%.
Op de site van de VNG staat het volgende over de verplichte kengetallen vermeld:
1. Netto schuldquote: dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de gemeentelijke
schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de
mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag
percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren
en daarboven de schuld af te bouwen.
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2. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen: omdat bij leningen
onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden terugbetaald, wordt dit kengetal
zowel berekend inclusief als exclusief de doorgeleende gelden. Zo wordt duidelijk
wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is en wat dit betekent
voor de schuldenlast. Hoe lager deze percentages, hoe beter
3. Solvabiliteit: dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan
haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger
dit is voor de financiële weerbaarheid van de gemeente. Dit cijfer geeft dus een soort
toekomstvisie weer
4. Grondexploitatie: De boekwaarde van de voorraden grond moet worden
terugverdiend bij de verkoop. Kenmerkend voor grondexploitaties is dat de looptijd
meerdere jaren is. Naarmate de inkomsten verder in de toekomst liggen, brengt dit
meer rentekosten en risico’s met zich mee. Een grondexploitatie van 10% of hoger
wordt beschouwd als kwetsbaar.
5. Belastingcapaciteit: dit cijfer geeft inzicht in hoe de belastingdruk in de gemeente zich
verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Als dit percentage laag ligt,
betekent het dat de gemeente meer inkomsten uit belastingen zou kunnen verwerven.
Of dit wel of niet gebeurt is een beleidskeuze
6. Structurele exploitatieruimte: Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele
ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging
van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Wanneer dit cijfer
negatief is, betekent het dat het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte
biedt om de lasten te blijven dragen.
Alle gemeenten zullen zelf conclusies moeten gaan trekken en kunnen vervolgens beleid
voor de kengetallen formuleren. De provincie betrekt de kengetallen niet bij het bepalen
van de vorm van toezicht.
Renterisico
Voor de toetsing van het renterisico heeft de overheid twee instrumenten gedefinieerd,
namelijk de kasgeldlimiet en de rente risiconorm. De kasgeldlimiet geeft aan hoeveel de
gemeente kort mag financieren als percentage van de begroting. De toegestane kasgeldlimiet bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal.
De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De
renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen
niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar.
Het bedrag waarover de gemeente renterisico loopt blijft zowel in het begrotingsjaar als
de meerjarenraming ruim onder de norm voor zowel Landerd als Uden.
Conclusies en aanbevelingen
Beide gemeenten hanteren ieder een eigen methodiek van weerstandsvermogen en
risicobeheersing. De risico’s zijn systematisch in beeld gebracht en gekwantificeerd.
Iedere gemeente hanteert een eigen methode om de weerstandscapaciteit te berekenen.
De weerstandscapaciteit wordt in beide gemeenten afgezet tegen de risico’s. Het
weerstandsvermogen is uitgedrukt in een ratio. De ratio van de gemeente Uden voldoet
aan de norm die de raad heeft vastgesteld. Ook bij de gemeente Landerd voldoet de
ratio van de totale weerstandscapaciteit aan de norm die de raad heeft vastgesteld, maar
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daarbij moet worden aangetekend dat de raad van Landerd ook heeft bepaald dat
zowel de structurele als de incidentele weerstandscapaciteit minimaal 1,4 zouden moeten
bedragen. In de begroting 2019 ligt de ratio van de incidentele weerstandscapaciteit wel
ruimschoots boven deze norm, maar de structurele weerstandscapaciteit ligt onder de
eigen norm van de gemeente.
De schuldpositie is in het kader van de herindelingsscan van belang. De “netto
schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen” blijft bij beide gemeenten onder
de 100%1, de gemeenten lopen hiermee een beperkt risico.
Aanbevelingen
Stel criteria vast welke onderdelen deel uitmaken van de beschikbare
weerstandscapaciteit (o.a. vrije algemene reserve, onbenutte belastingcapaciteit) en voor
de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit (o.a. onbenutte
belastingcapaciteit).
Hanteer dezelfde criteria voor de berekening van de stille reserves die in de
weerstandscapaciteit wordt meegerekend.
Formuleer criteria voor de minimaal noodzakelijke omvang van het weerstandsvermogen.
Houd scherp zicht op de risico’s door goed risicomanagement.
Besef dat de harmonisatie van het financieel beleid een impact kan hebben op de totale
omvang van de risico’s.
6.6

Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen van een gemeente zijn duurzame goederen die gebruikt worden om
diensten te leveren en voorzieningen te verstrekken aan inwoners.
Landerd
De gemeente Landerd beschikt over een aantal beheerplannen:
 Het wegenbeheerplan 2016-2019
 Het gebouwenbeheerplan (MJOP Gebouwen) 2017-2021
 Het verbreed gemeentelijk rioolbeheerplan 2016-2021
 Beleidsplan openbare verlichting 2017
Er zijn geen actuele beheerplannen voor civieltechnische kunstwerken en openbaar
groen.
In de financiële verordening van de gemeente is opgenomen (artikel 19) dat het college
de raad tenminste eens in de 4 jaar een onderhoudsplan Wegen, Riolering, Gebouwen
en Openbare Verlichting aanbiedt. De raad stelt de plannen vast. De plannen bevatten

1

Volgens signaleringswaarden die het Vakberaad gemeentefinanciën (12 provinciale toezichthouder + BZK als
toezichthouder op de provincies) op 10 september 2015 hebben vastgesteld. Bij de vaststelling van deze
signaleringswaarden is zo veel als mogelijk aansluiting gezocht bij de signaleringswaarden die de 100.000
plus gemeenten hanteren in de door hen zelf ontwikkelde stresstest en bij de houdbaarheidstest
gemeentefinanciën van de VNG.
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de kosten voor onderhoud, het beoogd onderhoudsniveau en een planning van de
uitgaven.
Uden
De gemeente Uden beschikt over een aantal beheerplannen:
 Nota openbare ruimte ‘van gevel tot gevel’ 2015-2020
 Onderhoudsplan gemeentelijke eigendommen (o.a. gebouwen) 2016-2020
 Beleidsplan wegen 2017-2020
 v-GRP+ 2017-2021
 Beleidsnota civiele kunstwerken 2016-2025
In de financiële verordening van de gemeente is opgenomen (artikel 19) dat het college
de raad tenminste eens in de 4 jaar een onderhoudsplan openbare ruimte aanbiedt.
Het plan geeft het kader weer voor het beoogde onderhoudsniveau, de planning van het
onderhoud en de kosten van het onderhoud voor het openbaar groen, water, wegen,
kunstwerken en straatmeubilair. De raad stelt het plan vast.
In de financiële verordening van de gemeente is tevens opgenomen dat het college de
raad tenminste eens in de 4 jaar een rioleringsplan aanbiedt.
Er wordt geen melding gemaakt van achterstallig onderhoud.
De dotaties aan het onderhoudsfonds zijn conform de in de diverse beleidsnota’s
vastgestelde uitgangspunten, zodat voldoende budget aanwezig is om de vastgestelde
kwaliteitsniveaus uit de Nota openbare Ruimte te handhaven.
Algemeen
In de tabellen die hierna zijn opgenomen zijn de bedragen uit de begroting 2019
genoemd. De bedragen “budget in exploitatie” betreffen alleen klein of dagelijks
onderhoud en/of uitbesteedt onderhoud voor de desbetreffende taken
6.6.1

Wegen

Wegen

Landerd

Uden

Datum vaststelling beleid

8-dec-2016

14-mrt-2017

Looptijd

2016-2021

2017-2020

2019

2020

B en C

A, B en C

ja

ja

Budget in exploitatie

€ 148.000

€165.000

Dotatie aan voorziening

€ 552.000

€851.000

Stand voorziening per 1-1-2019

€ 495.000

€1.127.000

Stand voorziening per 31-12-2019

€ 469.000

€181.000

ja, asfalt

nee

Nog niet volledig bekend

n.v.t.

€ 50.000

n.v.t.

Herziening in
Kwaliteitsniveau (CROW)
Opgenomen budget conform kwaliteitsniveau?

Is er achterstallig onderhoud?
Omvang achterstallig onderhoud
Achterstallig onderhoud financieel in begroting

Tabel 6.6.1 Wegen
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Landerd

Op 8 december 2016 is het wegbeheerplan 2016-2019 vastgesteld.
Op basis van het wegbeheerplan wordt het jaarplan groot onderhoud wegen uitgevoerd.
Het onderhoud aan de wegen wordt al jaren overeenkomstig het uitgangspunt “sober en
doelmatig” planmatig uitgevoerd. Men past de landelijk geaccepteerde methodiek van
rationeel wegbeheer toe.
Voor wegen hanteert de gemeente Landerd de kwaliteitsniveaus B en C.
Het onderhoud van wegen wordt op 3 verschillende wijzen gedekt:
 Via de exploitatie (klein onderhoud).
 Via de voorziening (groot onderhoud).
 Via aparte kredieten (rehabilitaties, vervanging of reconstructies).
In de berekening van de storting in de voorziening groot onderhoud is geen rekening
gehouden met areaaluitbreiding. Hiervoor wordt indien van toepassing extra budget
gevraagd in de begroting van het desbetreffende jaar.
Bij asfaltwegen is sprake van achterstallig onderhoud. Dit is nog niet volledig
geïnventariseerd, maar er is in de conceptkaderbrief 2020 alvast structureel € 50.000
voor gereserveerd vanaf 2020. In 2019 wordt een weginspectie van het totale areaal
uitgevoerd om inzicht te krijgen in de huidige kwaliteit van het areaal. Dit vormt de input
voor het opstellen van een nieuw wegenbeheerplan 2020-2024 met daarin een actuele
meerjarenplanning voor groot onderhoud en vervanging (reconstructies), met een
planningshorizon van 10 jaar.
Zodra de omvang van het achterstallig onderhoud bekend is zal er een
meerjareninvesteringsplan opgesteld worden. Hiervoor zal een voorziening achterstallig
onderhoud asfalt gevormd worden.
In onze brief m.b.t. de begroting 2019 van Landerd hebben wij al opgemerkt dat het
beheerplan wegen van Landerd in 2019 zal moeten worden geactualiseerd.
Tevens hebben wij in die brief opgemerkt dat de planningshorizon van het huidige
wegenbeheerplan slechts vier jaar bedraagt, waardoor de ramingen van de
onderhoudskosten wegen in de meerjarenraming snel niet meer actueel zijn. Wij gaan
ervan uit dat de gemeente hier rekening mee houdt bij de actualisering van het plan.
De storting voor groot onderhoud is in 2019 € 552.000.
Uden

Op 14 maart 2017 is het beleidsplan Wegen 2017-2020 vastgesteld waarbij de hoogte
van de jaarlijkse dotatie in de voorziening wegen is bepaald. In het beleidsplan wordt
onder andere aandacht besteed aan integraliteit en assetmanagement.
De vastgestelde beeldkwaliteitseisen en bijbehorende budgetten zijn opgenomen in de
Nota Openbare Ruimte Uden “van Gevel tot Gevel”.
De gemeente heeft een onderhoudsvoorziening wegen met als doel: het in standhouden
van het gemeentelijke wegennet door het planmatig uitvoeren van groot onderhoud. Er
zijn in 2018 inspecties uitgevoerd door een ingenieursbureau op het gehele wegennet.
Deze gegevens zijn verwerkt in het onderhoudsprogramma kapitaalgoederen.
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De gemeente Uden conformeert zich bij het beheer en onderhoud aan de CROWwegbeheersystematiek, zoals beschreven in de CROW – publicatie 147 Wegbeheer en
de inspectiemethodiek zoals beschreven in CROW-publicatie 146b – Globale visuele
inspecties.
Voor wegen worden binnen de gemeente verschillende kwaliteitsniveaus gehanteerd:
Niveau A: Centrum
Niveau B: Woonwijken, hoofdinfrastructuur
Niveau C: Buitengebied, bedrijventerreinen en parken
Het beheer en onderhoud van wegen wordt op 3 verschillende wijzen gedekt:
1. Via de exploitatie (klein onderhoud).
2. Via de voorziening (groot onderhoud).
3. Via aparte kredietaanvragen (rehabilitatie).
In de berekening van de storting in de voorziening groot onderhoud is geen rekening
gehouden met areaaluitbreiding. Hiervoor wordt indien van toepassing extra budget
gevraagd.
De storting in de onderhoudsvoorziening is in de begroting 2019 € 851.000 (exclusief
areaaluitbreiding 2018). Jaarlijks wordt binnen de kaders van het vastgestelde
(financiële) beleid een uitvoeringsprogramma vastgesteld met indicatief een doorkijk voor
de komende vier jaar. Ook voor Uden adviseren wij om een langere doorkijk te nemen
en de dotatie in de onderhoudsvoorziening te baseren op een planningshorizon van 10
jaar.
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud in Uden.
6.6.2

Riolering

Riolering
Datum vaststelling beleid
Looptijd
Herziening in
Kwaliteitsniveau

Landerd

Uden

8-2-2016

15-12-2016

2016-2021

2017-2021

2021

2020

Schadebeelden &

Goed functionerend

restlevensduur op basis

rioolsysteem

NEN 3399
Opgenomen budget conform kwaliteitsniveau

ja

ja

€ 74.000

€ 1.171.000

€ 452.000

€ 106.000

Stand voorziening per 1-1-2019

€ 1.478.000

€ 14.139.000

Stand voorziening per 31-12-2019

€ 1.259.000

€ 12.973.000

Budget in exploitatie
Dotatie aan voorziening

Is er achterstallig onderhoud?

nee

nee

Omvang achterstallig onderhoud

n.v.t.

n.v.t.

Achterstallig onderhoud financieel in begroting

n.v.t.

n.v.t.

Tabel 6.6.2 Riolering
1

In samenwerking met Uden een nieuw vGRP opstellen voor de periode 2022-2025
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Landerd

Op 8 december 2016 is het verbreed gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) 2016-2021
door de gemeenteraad vastgesteld. De kosten van het dagelijks onderhoud zijn in de
begroting opgenomen en voor het groot onderhoud en vervanging is een
onderhoudsvoorziening gevormd. Bij het vaststellen van het VGRP heeft de
gemeenteraad ook de stijgingspercentages voor de rioolheffing voor de jaren vanaf
2018 vastgesteld.
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. In 2019 is het dekkingspercentage
rioolheffing 94,1%.
Uden

De raad heeft op 15 december 2016 het v-GRP+ (riolering en water) en de hoogte van
de rioolheffing voor de jaren 2017-2021 vastgesteld. Bij het opstellen van het vGRP+ is
gebruik gemaakt van een watervisie, welke één van de projecten was die in de
overeenkomst ‘Samenwerking As50+ 2013” met 6 gemeenten (waaronder Landerd)
inclusief waterschap gezamenlijk is uitgevoerd. Verder is hierin ook het BRP (Basis
Rioleringsplan toegevoegd).
De gemeente heeft een voorziening egalisatie riolering.
De begrote stand van de voorziening egalisatie riolering is primo 2019 € 14.139.000.
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.
6.6.3

Gebouwen

Gebouwen
Datum vaststelling beleid
Looptijd
Herziening in
Kwaliteitsniveau
Opgenomen budget conform kwaliteitsniveau
Budget in exploitatie
Dotatie aan voorziening

Landerd

Uden

16-3-2017

17-12-2015

2017-2021

2016-2020

2021

2020

NEN 3

GPR8

ja

ja

€ 0

€ 0

€ 513.000

€ 438.000

Stand voorziening per 1-1-2019

€ 2.032.000

€ 515.000

Stand voorziening per 31-12-2019

€ 1.855.000

€ 546.000

nee

nee

Omvang achterstallig onderhoud

n.v.t.

n.v.t.

Achterstallig onderhoud financieel in begroting

n.v.t.

n.v.t.

Is er achterstallig onderhoud

Tabel 6.6.3 Gebouwen

Bovenstaande cijfers zijn inclusief onderhoud van het Kindcentrum in Landerd, de overige scholen

zijn overgedragen aan de schoolbesturen.
Landerd

Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gebouwen 2017-2021 is op 16 maart 2017 door
de raad vastgesteld. Uitgegaan wordt van een sober en doelmatig onderhoud. In 2019
besteedt de gemeente de onderhoudswerkzaamheden aan die voor de diverse onderdelen
zijn voortgekomen uit de inspecties en die als zodanig zijn vertaald in het MJOP
Gebouwen. Hierbij is als kwaliteitsniveau gekozen voor NEN 3.
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De schoolbesturen zijn per 1 januari 2015 zelf verantwoordelijk voor het binnen- en
buitenonderhoud aan hun school. De gemeente blijft verantwoordelijk voor nieuwbouw,
functionele planologische aanpassingen en uitbreiding van een school. Voor het groot
onderhoud is een onderhoudsvoorziening gevormd. Er is geen sprake van achterstallig
onderhoud.
Uden

Het onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2016-2020 is op 17 december 2015
vastgesteld. In dit plan zijn eveneens de duurzaamheidsmaatregelen opgenomen. Op
grond van dit bijgesteld meerjarig onderhoudsplan en de bijstelling jaarschijven 20172018 wordt jaarlijks € 438.000 aan de voorziening toegevoegd.
De komende twee jaar (2019 en 2020) is hiermee voorzien in dekking voor alle te
verwachten kosten van groot onderhoud gebouwen. Wel laat de onderhoudsbehoefte
voor de komende 25 jaar vooralsnog het beeld zien, dat de gemiddelde behoefte wat
hoger ligt dan het niveau van de huidige storting. Jaarlijks wordt bekeken of aanpassing
van de hoogte van de storting noodzakelijk is. Dit is ook een aandachtspunt bij de
eerstvolgende actualisering van het plan.
Voor beide gemeenten geldt dat men in de aanloop naar de herindeling dient te
inventariseren welke gemeentelijke gebouwen straks kunnen worden afgestoten, omdat
hun functie komt te vervallen. Dit levert een besparing op in de onderhoudskosten.
6.6.4

Civiele kunstwerken

Gebouwen

Landerd

Uden

Datum vaststelling beleid

-

8-6-2016

Looptijd

-

2016-2025

2019 (1)

2025

Herziening in
Kwaliteitsniveau (CROW)
Opgenomen budget conform kwaliteitsniveau
Budget in exploitatie

B

B

nee

ja

€ 0

€ 7.000

Dotatie aan voorziening

n.v.t.

€ 68.000

Stand voorziening per 1-1-2019

n.v.t.

€ 35.000

Stand voorziening per 31-12-2019

n.v.t.

€ 6.000

Is er achterstallig onderhoud?
Omvang achterstallig onderhoud
Achterstallig onderhoud financieel in begroting

Tabel 6.6.4 Civiele kunstwerken

ja

nee

nog niet volledig bekend

n.v.t.

Zie toelichting 2 en 3

n.v.t.

1

In 2019 algehele inspectie en meerjarenraming

2

Groot en dagelijks onderhoud 2019 € 30.000 incidenteel (Burap 1 2019) en € 10.000

structureel (kadernota 2020)
3

Investeringen gepland: brug 1 € 46.000 (Burap 1 2019) en brug 2 (2020) € 65.000 (kadernota

2020)
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Landerd

Landerd heeft geen beleidsplan civiele kunstwerken. Op dit moment vindt onderhoud
plaats als dat nodig is en worden er incidenteel budgetten geraamd in de begrotingen of
in de tussentijdse rapportages (burap’s). In het voorjaar van 2019 is een inspectie van
het totale areaal uitgevoerd. Hieruit is naar voren gekomen dat er in 2019 en 2020
twee bruggen vervangen moeten worden. Deze investeringen zijn in Burap 1 2019 (ad
€ 46.000) en Kaderbrief 2020 (ad € 65.000) gepland. Na vervanging van deze twee
bruggen is er geen achterstallig onderhoud meer. De inspectie heeft ook inzicht gegeven
in het noodzakelijke dagelijks en groot onderhoud. Om op het gewenste kwaliteitsniveau
te komen wordt in 2019 een extra onderhoudsronde ingepland. Hiervoor is in Burap 1
2019 (ad € 30.000) extra budget opgenomen. Om dit kwaliteitsniveau te handhaven is
er in de Kaderbrief 2020 (ad € 10.000) voor dagelijks en groot onderhoud structureel
budget opgenomen.
In 2019 wordt een beheerplan (2020-2030) opgesteld met een planningshorizon van 10
jaar. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen dagelijks onderhoud, groot
onderhoud en vervanging. De vertalingen van de financiële lasten die dit plan tot gevolg
heeft kunnen bestaan uit kredieten en exploitatielasten Vooralsnog wordt ervan uitgegaan
dat deze lasten gedekt kunnen worden uit de onder de tabel genoemde budgetten die
zijn opgenomen in de 1e Burap 2019 en de kaderbrief 2020. Daarbij is ervan
uitgegaan dat achterstallig onderhoud voor 2022 is ingelopen (bijvoorbeeld de
budgetten voor de beide bruggen).
Uden

De gemeente heeft een beleidsnota civiele kunstwerken 2016-2025. In de beleidsnota
worden 3 beheerscenario’s beschreven (A = goed, B = voldoende en C = matig).
Er is besloten dat de civiele kunstwerken in principe moeten voldoen aan kwaliteitsniveau
B (‘voldoende onderhoud’), waarmee wordt voldaan aan het standaard kwaliteitsniveau
conform de CROW. Dit komt voor een groot deel overeen met het gedachtengoed uit de
Nota Openbare Ruimte, waarin alle grote betonnen bruggen en dus kapitaalintensief, in
de hoofdstructuur liggen en dus onderhouden moeten worden op kwaliteitsniveau B. Veel
houten bruggen, die minder kapitaalintensief zijn, liggen in parken en dienen te worden
onderhouden op kwaliteitsniveau C.
De kosten voor alleen het onderhoud aan de civiele kunstwerken op kwaliteitsniveau B
bedragen € 41.990.
De lasten die uit dit onderhoudsprogramma voortvloeien worden gedekt vanuit de
voorziening civiele kunstwerken.
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.
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6.6.5

Sportvelden

Sportvelden

Landerd

Uden

Datum vaststelling beleid

-

18-2-2016

Looptijd

-

2016-2025

Herziening in
Kwaliteitsniveau (CROW)
Opgenomen budget conform kwaliteitsniveau

2020

2021

B

A,B,C

ja

ja

€ 79.000

€ 55.000

Dotatie aan voorziening

n.v.t.

€ 25.000

Stand voorziening per 1-1-2019

n.v.t.

€ 34.000

Stand voorziening per 31-12-2019

n.v.t.

€ 15.000

nee

Nee

Omvang achterstallig onderhoud

n.v.t.

n.v.t.

Financiële vertaling in begroting

n.v.t.

n.v.t.

Budget in exploitatie

Is er achterstallig onderhoud

Tabel 6.6.5 Sportvelden

Landerd

Het (groot) onderhoud sportvelden wordt jaarlijks gepland. In 2019 wordt een start
gemaakt met een geactualiseerd onderhoud- en vervangingsplan voor alle sportparken in
de gemeente.
Uden

Dit fonds is bedoeld om te voorzien in de dekking van de vervanging van speelvelden.
Op basis van de normen van NOC/NSF dient gemiddeld ieder jaar een sport/speelveld
vervangen c.q. gerenoveerd te worden. In voorjaar 2016 is een geactualiseerd beheeren beleidsplan speelvelden vastgesteld.
6.6.6

Groen

Onderhoud van het gemeentelijk groen is in Landerd en Uden in meerdere
beheerplannen geregeld.
Landerd

 Bomenbeheerplan
 Beheerplan bossen
 Landschapsbeleidsplan (geen onderhoud inbegrepen)
Landerd kent geen beheerplan Groen. Het onderhoud is opgenomen in de exploitatie.
Voor het openbaar groen heeft de gemeente geen onderhoudsvervangingsfonds
beschikbaar. Voor bomen is er een bestemmingsreserve. Binnen de geplande
investeringsprojecten wordt de vervanging van groen meegenomen. Planning en
prioritering gebeuren op basis van beoordeling, waarbij veelal ook wordt afgegaan op
verzoeken uit de buurten. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.
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Uden




Beheerplan groen (inclusief bomenbeheer)
Landschapsbeleidsplan (geen onderhoud inbegrepen)

Het beleid voor openbaar groen ligt vast in de nota openbare ruimte (NOR) Uden “Van
Gevel tot Gevel” 2015-2020. In deze nota zijn ook de gewenste kwaliteitsbeelden
vastgesteld, welke de grondslag zijn voor de begrote lasten. De NOR is op 9 juli 2015
door de raad vastgesteld.
In Uden worden 4 kwaliteitsbeelden onderscheiden:
A: Hoog; B: Basis; C: Laag; C-: Extensief.
Deze kwaliteitsbeelden zijn vastgelegd in de onderhouds(beeld)bestekken van de
gemeente Uden. De vastgestelde beheerambitie voor de verschillende functionele
gebieden is:
A gebied: Centrum
B gebied: Woonwijken, hoofdinfrastructuur en een deel van de parken.
C gebied: Bedrijventerrein (werkgebieden), buitengebied en een deel van de parken.
C- gebied: groen in het buitengebied
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.
Openbaar groen/bomen

Landerd

Uden

Groenbeheerplan vaststelling/looptijd/herziening

n.v.t./n.v.t./2022-2023

2015/2020/2019-2020

Bomenbeheerplan vaststelling/looptijd/herziening

2005/2020/2019-2020

opgenomen in groenbeheerplan

B

A, B, C

Kwaliteitsniveau Bomenbeheerplan (CROW)

B

opgenomen in groenbeheerplan

Opgenomen budget conform kwaliteitsniveau

ja

ja

€ 506.000

€ 1.982.000

n.v.t.

€ 178.000

Stand voorziening/reserve per 1-1-2019

€ 39.000

€ 31.000

Stand voorziening/reserve per 31-12-2019

Kwaliteitsniveau Groenbeheerplan (CROW)

Budget in de exploitatie
Dotatie aan de voorziening

€ 39.000

-€ 45.000

Is er achterstallig onderhoud?

nee

nee

Omvang achterstallig onderhoud

n.v.t

n.v.t

Achterstallig onderhoud financieel in begroting

n.v.t

n.v.t

Tabel 6.6.6.1 Groen/bomen

De genoemde plannen of budgetten voor Groen en Bomen zijn samengevat in de tabel.
Omdat het Landschapsbeleidsplan in oorsprong geen onderhoudsplan is, wordt deze
buiten beschouwing gelaten. De door Landerd daarin opgenomen onderhoudslasten zijn
wel meegeteld.
Voor investeringen in Groen worden deze door Uden apart opgenomen in het Meerjaren
Investerings Plan (MIP), zie bijlage 8.9 en door Landerd verwerkt in investeringen in
wegen, riolering of centrumplannen, zie bijlage 8.8.
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Bossen

Landerd

Uden

Datum vaststelling beleid (1)

2014

n.v.t.

Looptijd

2020

n.v.t.

2020

n.v.t.

geïntegreerd bosbeheer

n.v.t.

Herziening in (2)
Kwaliteitsniveau
Opgenomen budget conform kwaliteitsniveau?

ja

n.v.t.

€ 207.500

€113.000

€ 20.000

n.v.t.

Stand voorziening per 1-1-2019

€ 112.000

n.v.t.

Stand voorziening per 31-12-2019

€ 112.000

n.v.t.

Budget in exploitatie
Dotatie aan voorziening

Is er achterstallig onderhoud?

nee

n.v.t.

Omvang achterstallig onderhoud

n.v.t.

n.v.t.

Achterstallig onderhoud financieel in begroting

n.v.t.

n.v.t.

Tabel 6.6.6.2 Bossen
1

Ibep Maashorst Team en werkplan Bos- en Natuurterreinen 2013

2

Herziening in samenwerking met Maashorst Team

Landerd

Specifiek voor bossen is er € 207.500 beschikbaar. Landerd heeft een voorziening. Er
wordt gewerkt volgens het principe geïntegreerd bosbeheer.
Uden

Specifiek voor bossen is er € 113.000 beschikbaar. Uden heeft hier geen voorziening
voor. Gemeente Uden werkt met een voorziening groen waar bomen, beplanting, gras
en recreatieve voorzieningen onder vallen.
6.6.7

Openbare verlichting

De openbare verlichting valt onder de inrichting van de openbare ruimte en heeft tot doel
om het openbare leven bij duisternis zo goed mogelijk te laten functioneren.
Openbare verlichting
Datum vaststelling beleid
Looptijd
Herziening in

Landerd

Uden

16-3-2017

11-5-2017

2017-2021

2017-2021

2021

2020

Kwaliteitsniveau (CROW)

B

A, B, C

Opgenomen budget conform kwaliteitsniveau

ja

ja

Budget in exploitatie
Dotatie aan voorziening

€ 71.000

€ 62.000

€0

€ 40.000

Stand voorziening per 1-1-2019 (Landerd reserve)

€ 76.000

€ 15.000

Stand voorziening per 31-12-2019 (Landerd reserve)

€ 76.000

-€ 29,000

Is er achterstallig onderhoud?

nee

nee

Omvang achterstallig onderhoud

n.v.t.

n.v.t.

Financiële vertaling in begroting

n.v.t.

n.v.t.

Tabel 6.6.7 Openbare verlichting
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Landerd

Het beheerplan is op 16 maart 2017 door de raad vastgesteld. Uitgegaan wordt van
sober en doelmatig onderhoud. De stand van de reserve is per 1-1-2019 € 76.000.
Uden

Het beleid voor openbare verlichting ligt vast in de nota openbare ruimte (NOR) Uden
“Van Gevel tot Gevel” 2015-2020. In deze nota zijn ook de gewenste kwaliteitsbeelden
vastgesteld, welke de grondslag zijn voor de begrote lasten. De NOR is op 9 juli 2015
door de raad vastgesteld.
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.
Conclusies

De twee gemeenten beschikken momenteel over actuele beheerplannen voor wegen,
riolering, openbare verlichting en gebouwen. De vastgestelde kwaliteitsniveaus van het
onderhoud zijn voldoende en de ramingen in de begroting 2019 zijn hiermee in
overeenstemming. Daarentegen beschikt Landerd (in tegenstelling tot Uden) niet over
actuele beheerplannen voor openbaar groen en civieltechnische kunstwerken; de
ramingen in de begroting zijn dus op andere uitgangspunten gebaseerd, wat de
onderlinge vergelijkbaarheid bemoeilijkt. In het algemeen geldt ook dat Uden en Landerd
hun eigen beleidskeuzes hebben gemaakt ten aanzien van het onderhoud van
kapitaalgoederen en dat men ook verschillende financiële uitgangspunten hanteert. Dit is
toegestaan, maar in de aanloop naar de herindeling noopt dit tot meer onderlinge
afstemming.
Bij Landerd is sprake van achterstallig onderhoud bij de wegen (met name asfaltwegen)
en civieltechnische kunstwerken. Wij attenderen de gemeenten erop dat de financiële
consequenties van het achterstallig onderhoud afzonderlijk van het regulier en groot
onderhoud in de begroting zichtbaar moet worden gemaakt. Herstel van achterstallig
onderhoud wordt aangemerkt als een verplichting waarvan de omvang, door middel van
een inventarisatie en een financiële vertaling van het achterstallig onderhoud,
redelijkerwijs in te schatten is. Op basis van artikel 44 lid 1a BBV wordt daartoe een
voorziening achterstallig onderhoud gevormd. Het achterstallig onderhoud wordt
vervolgens ten laste van deze voorziening gebracht.
In het kader van een gemeentelijke herindeling is dit extra belangrijk, omdat de
gemeenten de financiële dekking van hun eigen achterstallig onderhoud zelf dienen te
hebben aangewezen vóórdat de samenvoeging ingaat. Het is immers niet de bedoeling
dat achterstallig onderhoud voor rekening van de nieuwe gemeente komt.
Bij Uden is momenteel geen sprake van achterstallig onderhoud.
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Aanbevelingen
Formuleer gezamenlijk beleid ten aanzien van onderhoud kapitaalgoederen en stel de
gewenste kwaliteitsniveaus voor de diverse kapitaalgoederen daarin vast.
Kijk hierbij ook naar de financiële gevolgen voor de begroting van de nieuwste publicatie
van het CROW (publicatie 380) Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 of
Wegbeheer 2019.
Inventariseer welke gemeentelijke gebouwen op termijn kunnen worden afgestoten en
wat de gevolgen zijn voor de onderhoudsbudgetten (en voor het genereren van
opbrengsten uit verkoop/verhuur).
Inventariseer het areaal van de nieuwe gemeente en bereken per kapitaalgoed het
benodigde budget dat bij het vastgestelde kwaliteitsniveau hoort.
Indien u ervoor kiest om de lasten van groot onderhoud te egaliseren middels een
onderhoudsvoorziening, adviseren wij u om voor de berekening van de jaarlijkse storting
in de voorziening een langere planningstermijn te hanteren dan de looptijd van het
beheerplan (bijvoorbeeld een periode van 10 jaar). De jaarlijkse toevoeging dient
immers minimaal e zijn gebaseerd op de onderhoudslasten die in het beheerplan zijn
opgenomen plus de drie jaren van de bijbehorende meerjarenraming. Door een langere
planningstermijn te hanteren dan de looptijd van het beheerplan, blijft het beheerplan
gedurende de gehele looptijd actueel en toepasbaar. Hoe langer de gehanteerde
periode waarover de jaarlijkse storting wordt berekend, des te sterker is het egaliserende
karakter van de onderhoudsvoorziening.
Inventariseer al het achterstallig onderhoud op kapitaalgoederen en vorm hiervoor een
voorziening achterstallig onderhoud. Wij verwachten dat de afzonderlijke gemeenten het
eigen achterstallig onderhoud hebben gekwantificeerd en financieel afgedekt binnen de
eigen begroting, zodat dit niet meer ten laste komt van de nieuwe gemeente. Dit is een
aandachtspunt bij het begrotingsonderzoek 2020.
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6.7 Grondbeleid
Transparantie van het grondbeleid is voor een gemeente essentieel om een goed beeld te
krijgen van het financiële belang, de risico’s en de kansen. Maar ook om de relatie met
de beleidsdoelstellingen in beeld te brengen.
6.7.1

Woningmarkt Landerd en Uden

Landerd

Wonen
Op 4 april 2019 is de Woonvisie “Wonen in krachtige kernen” vastgesteld.
Er waren verschillende redenen om de vorige woonvisie uit 2015 te actualiseren. Sinds
de vaststelling in 2015 is de situatie op de woningmarkt sterk veranderd, en daarmee
ook de woonopgaven voor de gemeente Landerd. In de vorige woonvisieperiode was er
sprake van crisis op de woningmarkt. Gemeente Landerd moest een selectie maken in de
nieuwbouwplannen op enkele voorkeurslocaties. Voor overige locaties is een vrij
restrictieve houding gekozen.

Voorspoedige ontwikkeling tot 2028
De gemeente Landerd ontwikkelt zich voorspoedig. Nieuwbouwwoningen worden vlot
opgeleverd. Ook marktpartijen tonen zich tevreden over de snelheid waarmee
bouwlocaties worden ontwikkeld.
Daarmee is Landerd aantrekkelijk voor inwoners uit buurgemeenten die een woning
zoeken. Vanuit zowel Uden als Oss is er in de periode 2012 t/m 2016 sprake van een
positief vestigingssaldo. Het is aannemelijk dat ook de komende jaren een deel van de
woningbehoefte van Oss en Uden zal worden opgevangen, omdat in deze gemeenten
de woningbouw achterblijft bij de verwachtingen, terwijl in Landerd wel het bouwtempo
wordt gehaald dat van tevoren was voorzien.
De omslag was er al in 2014. Zo vermeldde het Brabants Dagblad in dat jaar
“Jarenlang stond de gemeente Landerd bekend als een krimpgemeente, maar de
voorspellingen over de bevolking klopten niet, zegt de gemeente Landerd nu. Zeeland,
Schaijk en Reek groeien, ze krimpen niet.” (BD 05-11-2014). Tot op heden blijft de
bevolking toenemen. Op de lange termijn, vanaf medio 2033 stabiliseert volgens de
huidige prognoses het aantal huishoudens, dan wel zal sprake zijn van een lichte daling.
Wat betekent dit voor de toekomstige woningvraag? De prognoses voor de periode
2018 t/m 2027 variëren van een behoefte aan 265 woningen extra tot een behoefte
aan 500 woningen extra. Vergeleken met eerdere prognoses van de provincie voor
dezelfde periode (daterend uit 2014) zijn de nieuwe prognoses hoger. Met de kennis
van nu is de hoge variant in de prognoses aannemelijker dan de lage variant. De hoge
variant wordt daarom als uitgangspunt voor de woonvisie genomen.
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Ruimte voor plannen
En wat betekent dit voor de plancapaciteit? Voor de periode 2018 t/m 2027 zijn er nu
plannen voor 467 woningen, waarvan:
 Harde plannen (vastgesteld en onherroepelijk): 304 woningen
 Zachte plannen: 163 woningen
Van de harde plannen was een aanzienlijk deel per 1-1-2018 in aanbouw (95
woningen). Het bouwtempo van de afgelopen jaren wordt hiermee de komende tijd
voortgezet. Aangezien bij projectmatige ontwikkelingen gewerkt wordt met een %
voorverkoop is de afzetbaarheid redelijk goed geborgd. Marktpartijen spreken in het
algemeen van een goede afzetbaarheid van de nieuwbouw. Hierbij zien zij wel een
verschil naar prijsklasse. Boven een vrij-op-naam prijs van circa € 380.000 zijn
nieuwbouwwoningen in Landerd lastiger afzetbaar. Kortom, de markt voor dure
koopwoningen is nog steeds relatief verzadigd.
We constateren dan ook dat er ruimte is om de zachte plancapaciteit verder te
ontwikkelen, en voor nieuwe initiatieven. We achten het niet nodig om de zachte
plancapaciteit, dan wel nieuwe initiatieven kwantitatief te toetsen. Wél is een kwalitatieve
optimalisatie gewenst: Voorziet het plan in een behoefte? Ligt het op de juiste plaats? En
wat is de maatschappelijke meerwaarde? Wat betreft de locatie constateren we dat er in
Zeeland relatief weinig plancapaciteit is, terwijl de vraagdruk er relatief hoog is (de
transactieprijzen van woningen stijgen hier het hardst). Nieuwe initiatieven in Zeeland
hebben daarom een pré.
Waarborgen voor goede afzetbaarheid en voorkomen van negatieve concurrentie
We beseffen ook dat er een bovengrens is aan de woningproductie die afzetbaar is.
Daarom willen we de afzetbaarheid van zowel de bestaande woningen als van de
nieuwbouw zorgvuldig jaarlijks gaan monitoren, en hierin zo nodig gaan bijsturen.
In onderstaande tabel is inzicht gegeven in de harde plannen t/m 2022, met in het totaal
292 woningen. Met kleur is gemarkeerd in welke segmenten de meeste toevoeging
gewenst is (donkergroen is forse toevoeging, lichtgroen is enige toevoeging).
Gemeente Landerd
Harde plancapaciteit t/m 2022
Sociale

Dure

Koop

Middelduur

Koop duur

Totaal

huur

huur

goedkoop

(€ 185.000

> € 275.000

< € 185.000 tot € 275.000

Eengezins
Meergezins
Eengezins nultreden
Meergezins nultreden
Totaal

0

0

5

132

45

182

23

12

0

0

0

35

0

0

4

6

12

22

13
36

0
12

0
9

38
176

2
59

292
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Tabel 6.7.1.1. Harde plancapaciteit t/m 2022

Bron: Geactualiseerde Woonvisie 2019-2023 19 februari 2019 versie 0.5
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Gemeente Landerd
Afzetprognose gronden

2018

2019

2020

2021

2022

64

35

4

1

0

2,0

2,0

0,7

0,7

0,7

Oplevering woningbouw (in aantal woningen)
Afzet bedrijventerreinen (in ha)

Tabel: 6.7.1.2 Afzetprognose gronden gemeente Landerd

Bron: MJP 2019 grondbedrijf gemeente Landerd
Uden

Woningbouw
De komende jaren wacht Noord-Brabant volgens de provincie nog een behoorlijke
woningbouwopgave. Tot 2030 zal de woningvoorraad nog met 100.000 tot 120.000
moeten toenemen, ofwel circa 10.000 per paar. Dit om de verwachte groei van het
aantal huishoudens op te kunnen vangen en bestaande woningtekorten zoveel mogelijk
terug te kunnen dringen. Regionaal zijn er grote en toenemende verschillen in groei van
de woningvoorraad. Uden is conform de prognose tot 2040 geen krimpgemeente. Op
basis van de provinciale prognose dient de gemeente Uden in de periode 2017 tot 2030
netto maximaal 2.360 woningen aan de woningvoorraad toe te voegen. Het accent
daarbij ligt in de eerste vijf jaar. Bij een realistisch scenario gaat het om jaarlijks circa
150-180 woningen.
De onderstaande prognoses zijn afkomstig van de gemeente Uden.
Gemeente Uden
Afzetprognose gronden
Oplevering woningbouw (in aantal woningen)
Afzet bedrijventerreinen (in ha) *

Tabel 6.7.1.3. Afzetprognose gronden gemeente Uden

2018

2019

2020

2021

2022

182

79

131

131

17

7,4

2,2

1,7

1,6

1,6

Bron: MJP 2018 grondbedrijf
* bedrijventerrein commercieel (UNII) en Maatschappelijk (Brandweer en school) ofwel alles
behalve wonen
6.7.2

Bedrijventerreinen

Uit de provinciale prognose blijkt tot en met 2030 een uitbreidingsvraag naar
bedrijventerreinen in Noordoost-Brabant van circa 130 tot 300 hectare. Daarna zal de
ruimtebehoefte naar verwachting afvlakken. Er zal nog wel vraag zijn naar nieuwe
terreinen maar dit betreft volgens de prognose vrijwel volledig een vervangingsvraag.
Oorzaken van deze trend hebben te maken met de dalende bevolkingsgroei en daarmee
samenhangende verwachte stabilisatie of daling van de beroepsbevolking. De laatste
jaren is de werkgelegenheid en de ruimtebehoefte van bedrijven in de industrie weer aan
het groeien. Ook vraagt de verduurzaming van de economie waarschijnlijk meer ruimte
op bedrijventerreinen, o.a. voor energie en recycling. Onduidelijk is nog wat deze trends
betekenen voor de ruimtevraag na 2030.
De ramingen waar de twee gemeenten zich op baseren passen binnen de provinciale en
regionale afspraken.
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6.7.3

Grondexploitatie Landerd

Algemeen

Het grondbeleid van de gemeente Landerd is opgenomen in de nota’s:
 Nota grondbeleid 2019 (op 4 april 2019 vastgesteld)
 Nota grondprijsbeleid 2018 Woningbouw
Deze schetsen het kader voor het financiële beleid en voor de financiële uitvoering van
het gemeentelijk grondbeleid. De hoofdlijnen van het grondbeleid zijn de volgende:
 In Landerd was het grondbeleid in het verleden actief. Op dit moment worden er
geen gronden meer aangekocht. Het grondbeleid is op dit moment in beginsel
faciliterend.
 Winsten zijn toegestaan ter dekking van eventuele risico’s en ter uitvoering van ander
gemeentelijk beleid.
 Goede beheersing van de bedrijfsvoering en een tijdige informatieverschaffing over
de bouwgrondexploitaties is essentieel.
 Risico’s dienen tijdig en duidelijk in kaart te worden gebracht.
 Elk complex wordt duidelijk afgebakend.
Na aftrek van de gevormde voorzieningen resteert per 1-1-2019 een boekwaarde van
€ 7,1 miljoen (exclusief LOG Graspeel).
Landerd heeft bedrijventerrein Voederheil II en woon-werk locatie Reek-Zuid ontwikkeld.
Voederheil II betreft een bedrijventerrein (6,7 ha uitgeefbaar) met kavels (1.000 tot
5.000 m2) met flexibele grenzen waardoor maatwerk geleverd kan worden. Na de
vaststelling van het bestemmingsplan is het plan bouwrijp gemaakt en begonnen met de
uitgifte. Er zijn inmiddels 12 kavels daadwerkelijk verkocht en er lopen verschillende
gesprekken met potentiële kandidaten. De verwachting is dat in 2022 alle kavels zijn
verkocht.
Reek-Zuid betreft een Woon-werkgebied (circa 4 ha uitgeefbaar) met kavels van 750 tot
1775m². De verkoopbaarheid van de kavels is de afgelopen jaren lastig gebleken.
Inmiddels is er vanuit verschillende partijen toch concrete interesse getoond voor een
kavel op Reek-Zuid. Dit is onder meer het resultaat van de aantrekkende economie, maar
waarschijnlijk ook van onze uitgedragen visie om de mogelijkheden die het
bestemmingsplan biedt, te verruimen.
Reserves en voorzieningen

De gemeente Landerd heeft geen algemene reserve grondexploitatie. Het risico is
opgenomen en afgezonderd in de behoedzaamheidsreserve. De hoogte van deze
reserve wordt bepaald aan de hand van de notitie weerstandsvermogen. De
behoedzaamheidsreserve is primo 2019 € 3.284.000.
Voor de verliesgevende complexen (Reek Zuid, Vensteeg en LOG Graspeel) heeft de
gemeente per 31-12-2018 adequate verliesvoorzieningen (€ 5,5 miljoen) getroffen.
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Bouwgrond in exploitatie

Het betreft grondexploitaties waarvoor een op uitvoering gebaseerde exploitatieopzet is
vastgesteld. In deze complexen is per 31 december 2018 in totaal een bedrag
geïnvesteerd van € 12,8 miljoen. Hiervan is een deel afgedekt door de voorziening
exploitatierisico’s (€ 5,5 miljoen). Het netto geïnvesteerde vermogen in de bouwgrond in
exploitatie is € 7,3 miljoen.
Uit het MJP 2018 van het grondbedrijf blijkt dat de komende jaren de boekwaarde van
deze ‘Bouwgronden in exploitatie’ zal dalen omdat er nagenoeg geen gronden meer
aangekocht worden en de meeste complexen in de realisatiefase zitten. Hierdoor zijn de
opbrengsten hoger dan de nog te maken kosten en neemt als gevolg daarvan de
boekwaarde af.
De geplande verkopen vanaf 1-1-2019 tot eind 2027 bedragen € 14,4 miljoen. Om
deze verkopen te kunnen realiseren dient op basis van voorcalculatie nog € 4,9 miljoen
aan kosten gemaakt te worden. Dit betreft kosten in verband met verwerving, bouw- en
woningrijp maken, planbegeleiding en rente.
In de periode 2019 t/m 2022 verwacht de gemeente nog € 1,4 miljoen tussentijds winst
te nemen. De tussentijdse winstnemingen worden gestort in de behoedzaamheidsreserve.
Voor een nadere toelichting per complex wordt verwezen naar bijlage 8.10.
Plannen in ontwikkeling voor rekening en risico van de gemeente

In dit onderdeel is een korte beschrijving opgenomen van de stand van zaken van
bestemmingsplannen die in eigen beheer ontwikkeld worden (niet reguliere komplannen).
Voor een nadere toelichting per complex wordt verwezen naar bijlage 8.10.
6.7.4

Grondexploitatie Uden

Algemeen

Het grondbeleid van de gemeente Uden is opgenomen in de Nota Grondbeleid 2017
(op 15 december 2016 vastgesteld)
De Nota Grondbeleid 2017 is de basis voor een transparante en éénduidige werkwijze
bij de uitvoering van het grondbeleid door de gemeente Uden. Via deze Nota
Grondbeleid heeft de gemeenteraad de kaders vastgesteld waarbinnen het college het
grondbeleid uitvoert.
Binnen het grondbedrijf zijn er twee typen gronden. De categorie Bouwgrond in
exploitatie (BIE) betreft de gronden die zich in een transformatieproces bevinden waarbij
in bezit zijnde grond wordt omgevormd naar bouwrijpe grond, met als oogmerk
(opnieuw) te worden bebouwd. Er is een grondexploitatiebegroting vastgesteld en de
kosten kunnen worden geactiveerd. De classificatie Materiële Vaste Activa (MVA)
Gronden en terreinen, geldt voor grond die niet in een transformatieproces zit en daar
zijn andere waarderingsregels op van toepassing. Om een MVA om te zetten naar een
BIE is een raadsbesluit nodig.
Per 1-1-2019 zijn er 12 lopende grondexploitaties. Hiervan zijn er 7 winstgevend en
5 verliesgevend. Dit volgende exploitaties zijn verliesgevend: Herstructurering LoopkantLiessent, Spechtenlaan 2e fase, Uden-Noord I, Uden-Noord II en locatie Schepersweg.
De winstgevende grondexploitaties hebben samen een positief saldo van
€ 10,84 miljoen (netto contante waarde per 1-1-2019). Tot en met 2018 is bij deze
grondexploitaties € 53,2 miljoen aan tussentijdse winst genomen.
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Naast de reeds vermelde 5 lopende verlieslatende grondexploitaties zijn er nog 2 vast te
stellen grondexploitaties met een verwacht verlies (Hoogveld-Zuid-Noord en Eikenheuvel).
Ter hoogte van het berekende verlies is in de jaarrekening 2018 een verliesvoorziening
opgenomen van € 14,14 miljoen (netto contante waarde).
Het totaal geïnvesteerde vermogen van het grondbedrijf in BIE’s per 1-1-2019 is
€ 34,47 miljoen. Hiervan is een deel afgedekt door de voorziening exploitatierisico’s
(€ 14,14 miljoen). Het netto geïnvesteerde vermogen (balanswaarde) in BIE’s is € 20,33
miljoen. De nog te realiseren kosten zijn € 19,88 miljoen en de nog te realiseren
opbrengsten € 50,81 miljoen.
Het totaal geïnvesteerde vermogen van het grondbedrijf in MVA Gronden en Terreinen is
per 1-1-2019 € 41,3 miljoen. Hiervan is een deel afgedekt door de voorziening
herwaardering en de voorziening exploitatie nadelen. Het netto geïnvesteerde vermogen
(balanswaarde) in MVA Gronden en Terreinen is € 37,4 miljoen.
Bouwgrond in exploitatie

Onderstaande tabel toont het verwachte verloop van de (bruto) grondvoorraad van de
‘Bouwgronden in exploitatie’ vanaf 2019. Uit het MeerJarenPerspectief (MJP) 2019 van
het grondbedrijf (wordt naar verwachting vastgesteld in de raadsvergadering van 27 juni
2019) blijkt dat de komende jaren de boekwaarde van deze ‘Bouwgronden in
exploitatie’ zal dalen omdat er nagenoeg geen gronden meer aangekocht worden en de
meeste complexen in de realisatiefase zitten. Hierdoor zijn de opbrengsten hoger dan de
nog te maken kosten en neemt als gevolg daarvan de boekwaarde af. Eventueel per
2020 nog nieuw te openen grondexploitaties zijn hierin niet meegenomen.

Verloop boekwaarde voorraad bouwgronden in
exploitatie
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
1-1-2018

1-1-2019
Uden

1-1-2020

1-1-2021

1-1-2022

Landerd

Grafiek 6.7.4.1 Boekwaarde bouwgrond in exploitatie 2018 t/m 2022

Bron: Jaarrekening 2018, Begroting 2019 (gemeente Uden) en MPG 2019-2022 (gemeente
Landerd)
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De geplande verkopen vanaf 1-1-2019 tot eind 2028 bedragen circa € 50,8 miljoen.
Om deze verkopen te kunnen realiseren dient op basis van voorcalculatie nog circa
€ 19,9 miljoen aan kosten gemaakt te worden. Dit betreft kosten in verband met
verwerving, bouw- en woningrijp maken, planbegeleiding en rente.
In de periode 2019 t/m 2022 verwacht de gemeente nog € 9,5 miljoen tussentijds winst
te nemen. De tussentijdse winstnemingen worden deels gestort in de algemene
bedrijfsreserve tussentijdse winstnemingen en deels in de reserve Bovenwijkse
Voorzieningen.
Complexen die nog niet in exploitatie zijn genomen: Materiële vaste activa
Gronden en Terreinen

Het onderscheid tussen deze complexen en de complexen onder ‘in exploitatie genomen’
bestaat formeel uit het feit dat voor deze complexen nog geen op een concrete
uitvoerings-schets gebaseerde exploitatieopzet is vastgesteld. Een eventuele
exploitatieopzet is gedeeltelijk gebaseerd op normen en kengetallen.
De gemeente verwacht per saldo nog een positief resultaat van € 10,9 miljoen (NCW
per 31-12-2018) op de BIE die de gemeente Uden zelf ontwikkelt. In dit resultaat zijn de
complexen met een negatief resultaat niet meegenomen omdat hier verliesvoorzieningen
tegenover staan. Ook de reeds genomen winsten zijn hiermee verrekend.
Risico’s

Aan grondexploitaties zijn risico’s verbonden. Er zijn verschillende soorten risico’s te
benoemen. Een paar voorbeelden zijn het risico op vertraging in de uitgifte, het risico op
verlaging van de grondprijzen of het risico op hogere kosten dan voorzien. De voor het
grondbedrijf van toepassing zijnde risico’s worden jaarlijks geïnventariseerd en
beoordeeld. Voor de totale lijst aan risico’s met inschatting van de omvang van het risico,
de eventuele beheersmaatregelen en de afdekking van de risico’s wordt verwezen naar
de paragraaf risico-inventarisatie en weerstandsvermogen. Het totale bedrag aan risico’s
voor het grondbedrijf bedraagt per 2019 € 6,2 miljoen. De verwachting van de
gemeente Uden is, nu het herstel van de markt goed zichtbaar is, dat het risicobedrag
niet zal stijgen in de komende jaren.
De looptijd van deze complexen is tot en met 2024 voor de huidige bouwgronden in
exploitatie (BIE). Voor de gronden die nu nog als materiële vaste activa zijn opgenomen,
zal de looptijd worden bepaald zodra ze in exploitatie worden genomen. Het is de
bedoeling dat twee van deze plannen (Eikenheuvel en Hoogveld-Zuid-Noord) in 2019
ook een BIE status krijgen; daarvoor zal een grondexploitatie aan de raad worden
voorgelegd. De verwachte looptijd van die plannen moet nog worden bepaald.
In 2018 zijn 330 woningen in aanbouw genomen, waarvan circa 180 woningen
afkomstig uit gemeentelijke plannen (grondexploitaties).
Uden heeft een aantal woningbouwcomplexen in exploitatie met de bruto boekwaarde
van € 19,3 miljoen. Een deel hiervan betreft complexen waar ook de bouw van
bijvoorbeeld een school, supermarkt of ziekenhuis in de cijfers opgenomen zitten. De nog
te maken kosten voor woningbouwcomplexen bedragen per 31-12-2018 € 18,2 miljoen.
De nog te realiseren opbrengsten zijn € 31,3 miljoen.
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Bruto boekwaarde woningbouw: € 19,3 miljoen
Verliesvoorziening woningbouw: € 9,4, miljoen
Netto boekwaarde woningbouw: € 9,9 miljoen
Voor een nadere toelichting per complex wordt verwezen naar bijlage 8.11.
De toezichthouder is van mening dat de risico’s binnen de grondexploitatie in beeld en
beheersbaar zijn.
Reserves en voorzieningen

Alle reserves en voorzieningen van het grondbedrijf worden jaarlijks herijkt. Er zijn op dit
moment 5 reserves en 3 voorzieningen. De 4 specifieke bestemmingsreserves bevatten
per
31-12-2018 in totaal een bedrag van circa € 3,1 miljoen. De Algemene Reserve
grondbedrijf bedraagt circa € 14,5 miljoen. De Algemene Reserve grondbedrijf is
onderdeel van de totale weerstandscapaciteit van de gemeente Uden.
De 3 voorzieningen bevatten per 31-12-2018 een totaalbedrag van € 18,2 miljoen. In
het MJP wordt jaarlijks een prognose gegeven van de te verwachten mutaties in de
reserves.


Voorziening herwaardering (VHW).
Deze voorziening dekt het verschil af tussen de huidige boekwaarde en de werkelijke
waarde van percelen die bij de gemeente op de balans staan, voor het geval de
geplande bebouwing op deze locaties of andere beoogde bestemmingen niet
doorgaan of als er sprake is van waardedaling. Saldo per 31-12-2018:
€ 1.708.000.



Voorziening kosten gerealiseerde complexen (VGC).
Deze voorziening is nodig ter dekking van de laatste werkzaamheden of nakomende
kosten bij al administratief afgesloten complexen. Bij de jaarrekening 2018 is het
benodigde saldo per 31-12-2018 bepaald op € 196.000.



Voorziening exploitatienadelen: (VEN).
De gemeente heeft 7 grondexploitaties met een (vooralsnog) gecalculeerd nadeel.
Dit betreft de exploitaties Herstructurering Loopkant-Liessent, Hoogveld-Zuid-Noord,
Spechtenlaan 2e fase, Uden-Noord I, Uden-Noord II, Eikenheuvel en Schepersweg.
In de jaarrekening 2018 is hiervoor een adequate verliesvoorziening getroffen van
circa € 16,3 miljoen.



Algemene reserve grondbedrijf (ABR-ge).
De Algemene Reserve Grondbedrijf wordt gevoed door (tussentijdse) winstnemingen
op grondexploitaties.
Deze reserve is ingesteld met meerdere bestedingsdoelen:
1. Opvangen van eventuele (verwachte) nadelen op grondexploitatiecomplexen.
2. Risicobuffer op basis van het Meerjarenperspectief Grondbedrijf/ jaarlijkse risicoinventarisatie.
3. Treffen van voorzieningen voor herwaardering van gronden.
4. Egalisatie van tijdelijke tekorten van overige reserves van het grondbedrijf.
5. Voorfinanciering plankosten initiatieven van derden.
Het saldo van de ABR-ge bedroeg op 31-12-2018 circa € 14,5 miljoen.
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Reserve Bovenwijkse Infrastructuur (RBI)*.
Saldo per 1-1-2019: € 354.000.



Reserve Groenstructuur en Buitengebied (RGB)
Saldo per 1-1-2019: € 22.000.



Reserve Revitalisering Bedrijventerreinen (RRB)*



Saldo per 1-1-2018: € 0,-.
Reserve Bovenwijkse voorzieningen (RBV)*
Saldo per 1-1-2019: € 2.701.000

*) Op 15 december 2016 is het raadsbesluit genomen om voor deze reserve een nieuwe reserve
in te stellen. Op het moment dat aan de lopende verplichtingen van deze reserve is voldaan wordt
deze reserve afgesloten en wordt het eventuele saldo toegevoegd aan de per 2017
nieuwgevormde reserve.

Bij de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit heeft de gemeente rekening
gehouden met de volgende algemene risico’s binnen de grondexploitatie:
 Planaanpassingen: € 2,5 miljoen
In de huidige markt is kwaliteit van de woonomgeving belangrijk voor de
afzetmogelijkheden. De gemeente loopt daarom het risico dat bestaande plannen/
verkavelingen aangepast moeten worden om de vereiste kwaliteit te halen. Dit zal
veelal betekenen dat er minder grond verkocht kan worden om tot minder intensieve
bebouwing te komen en om de openbare ruimte de gewenste kwaliteit te geven.
Daarnaast doen zich vaker belemmeringen voor waardoor minder ontwikkeld kan
worden (bijvoorbeeld geurcontour/fijnstof).
Dit zal zich met name voordoen in de beoogde nog te ontwikkelen woongebieden
en de commerciële locatie. Dit betreft De Ruiter, Centrumgebied Uden-Zuid en UdenNoord I voor wonen en Uden Noord II als commerciële locatie. Totaal is er per
1-1-2019 een opbrengst van € 29,4 miljoen geraamd op deze locaties. De
gemeente schat in dat bij Uden-Noord I en Centrumgebied Uden-Zuid mogelijk 10%
minder uitgegeven kan worden, bij De Ruiter en Uden-Noord II mogelijk 20%. Dit
betekent een lagere opbrengst van € 4,2 miljoen. Voor een deel zal er ook minder
uitgegeven hoeven worden (bouw- en woonrijpmaken) en voor een deel zal het juist
extra ingericht moeten worden. Deze aanpassing leidt niet tot een indeling in een
andere klasse, derhalve blijft het de klasse tot € 5 miljoen.
Op basis van kans x financieel gevolg is voor dit risico € 2,5 miljoen meegenomen.
 Bouwbehoefte/voorraad grond onder MVA: Niet herontwikkelen locatie Hoogveld-

Zuid-Noord: € 1,5 miljoen
In principe gaat de gemeente deze gronden voor einde 2019 in exploitatie nemen.
Conform besluitvorming MJP 2017 is gestart met planvoorbereiding. Gezien de
interesse in bedrijfsterreinen in het algemeen en van 1 partij in het bijzonder voor
Hoogveld Zuid zijn de voorbereidingen al wat verder gevorderd. In 2018 is deze
locatie in het Regionaal Overleg op groen gekomen wat betekent dat ontwikkelen
wat dit onderdeel betreft geen belemmering kent. Ondanks dat is er toch een risico
op het moeten afwaarderen van deze gronden naar de huidige agrarische
bestemming.
Op basis van kans x financieel gevolg is voor dit risico € 1.500.000 meegenomen.
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Bouwbehoefte/voorraad grond onder MVA: Niet herontwikkelen locatie
Eikenheuvel: € 1,5 miljoen
In principe gaat de gemeente deze gronden op termijn in exploitatie nemen.
Conform besluitvorming MJP 2017 is gestart met planvoorbereiding. Het is echter niet
uit te sluiten dat op middellange termijn door mogelijk verminderde behoefte aan
woningbouw of heroverwegingen van de Provincie ten aanzien van
uitbreidingslocaties deze locatie niet (geheel) aan snee komen. Deze locatie is in de
Omgevingsvisie 2015 als toekomstige woningbouwlocatie meegenomen en daar
heeft de Provincie positief op gereageerd. Ondanks dat is er toch een risico op het
moeten afwaarderen van deze gronden naar de huidige agrarische bestemming.
Op basis van kans x financieel gevolg is voor dit risico € 1,5 miljoen meegenomen.



Verkoopprijsdaling: € 0,5 miljoen
De marktconformiteit van de prijzen is extern getoetst en gebaseerd op het huidige
prijsniveau en gemiddelde kavelgrootte. Jaarlijks wordt dit opnieuw beoordeeld.
Er is duidelijk teken van herstel in de woningbouwmarkt. Ook de vraag naar
bedrijventerrein is positief. Ondanks dat sluit de gemeente een prijsdaling nog steeds
niet geheel uit. In totaal heeft de gemeente nog circa 115.000 m2 woningbouwgrond te verkopen, 126.000 m2 bedrijfsterreinengrond, 1.200 m2 commerciële
ruimte en 6.200 m2 maatschappelijke grond. Als risico gaat de gemeente uit van een
mogelijke gemiddelde prijsdaling van € 5 per m2. Dit betekent een risico van in
totaal 248.400 x € 5 = € 1.242.000, dit valt in de klasse tot € 5 miljoen. De kans
dat zich dit bij alle gronden voordoet schat de gemeente thans in op 10% (dit is een
combinatie van kans en het totaalbedrag aan risico, een deel van de gronden is
reeds in overeenkomst).
Op basis van kans x financieel gevolg is voor dit risico € 0,5 miljoen meegenomen.



Onvoorziene planeconomische risico’s: € 450.000
In elke grex kunnen zich onvoorziene omstandigheden voordoen, zoals bijvoorbeeld
bodemverontreinigingen, schadeloosstelling in verband met onteigening, planschade
en beroepszaken op grond van Ladder van Duurzaamheid en rechtszaken vanwege
gesloten overeenkomsten. Dit kan extra kosten met zich mee kunnen brengen dan wel
de fasering beïnvloeden. Daarbij gaat het om omstandigheden die zich niet aan
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid voor zullen doen. Omstandigheden waar dat
wel voor geldt worden gewoon opgenomen in de GREX. Daarnaast kunnen zich ook
juridische risico's voordoen bijvoorbeeld naar aanleiding van bestemmingsplanprocedures. Het gaat om een risico dat in de klasse 4 van € 900.000,- valt. Het risico
wordt op 50% geschat.



Plankosten: € 350.000
Het totale plankostenbudget in de lopende exploitaties voor de komende 10 jaar
bedraagt thans circa € 2,9 miljoen. In de huidige markt waarbij onder andere
herontwikkelingen soms noodzakelijk zijn en er extra inspanningen gedaan moeten
worden om tot afzet te komen is, met daarnaast burgerparticipatie als ontwikkeling
welke extra inspanning vergt, zeker een risico op extra plankosten. De gemeente
denkt dat 15% hogere plankosten zeker als risico gezien mag worden. Dit betekent
dus circa € 430.000 en valt in de klasse tot € 500.000. De kans dat dit risico zich
voordoet mag ingeschat worden op 70%.
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Vertragingsrisico: € 250.000
In 2018 is 99% van afzettarget voor uitgifte van bouwgrond ten behoeve van
woningen gerealiseerd. Voor bedrijfsterreinen 106%. Ondanks een weloverwogen
fasering in het MJP 2019 is een vertraging in de uitgifte ten opzichte van de
bijgestelde aannames echter niet uit te sluiten. Met name als gevolg
bezwaar/beroep procedures bij een nieuw bestemmingsplan is dit risico aanwezig,
ook al wordt hier al zoveel mogelijk rekening mee gehouden. De totale
verkoopomzet per jaar voor de komende 6 jaren bedraagt op basis van het MJP
2019 circa € 8,4 miljoen (zie onderbouwing risicoparagraaf 2018). Een gemiddelde
vertraging van 1 jaar betekent een extra renteverlies van 2,9% van € 8,4 miljoen =
€ 243.600 en valt dus in de klasse tot € 500.000. De kans dat dit risico zich
voordoet wordt ingeschat op 50%.
Waardedaling verspreid liggende gronden: € 150.000
Het grondbedrijf beschikt over een aantal percelen grond en enkele opstallen die
onder andere onder het complex Ruilgronden zitten. Het betreft restant Zeelandsedijk
16, perceel aan de Vluchtoordweg (naast Wiltec), locatie voorheen Kortestraat 5a
en perceel nabij Hoevenseweg. Het risico op verdere waardedaling wordt in de
huidige markt ingeschat op maximaal € 250.000, circa 10% van de eind 2018
getaxeerde waarde van deze gronden. Dus klasse 3. De kans dat het risico zich
manifesteert wordt thans ingeschat op 30 %. Dit risico is naar beneden bijgesteld
gezien het beperkte verschil tussen taxatie eind 2015 en eind 2018 taxatie eind
2015 en eind 2018.

Aanbevelingen
Formuleer in 2020 gezamenlijk beleid (o.a. uitgangspunten) en een gezamenlijk
instrumentarium (rekenmodel, werkprocessen en het prijzenboek) ten aanzien van de
grondexploitatie.
Stem het ambitieniveau van de nieuwe gemeente en de financiële mogelijkheden goed af
op mogelijke toekomstige negatieve ontwikkelingen binnen de grondexploitatie.
Tref tijdig maatregelen om gevolgen van een verandering van de gehanteerde
parameters (grondprijzen, kosten- en opbrengstenstijging en rente) binnen de
grondexploitatie op te vangen, dit kan grote financiële consequenties voor de nieuwe
gemeente hebben.
6.8 Verbonden partijen
Verbonden partijen zijn organisaties waar de gemeente zich bestuurlijk en financieel
verbindt. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geeft als definitie: “een
verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de
provincie of de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Een financieel
belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet
verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag
waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichting niet
nakomt.
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Bestuurlijk belang is zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het
bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht”.
Financieel belang
Er is sprake van een ‘verbonden partij’ als de gemeente geen verhaalsmogelijkheden
heeft als de partij failliet gaat, of als de gemeente aansprakelijk wordt gesteld indien de
partij haar verplichtingen niet nakomt. Bij leningen en garantstellingen is dus geen sprake
van een verbonden partij: de gemeente behoudt juridische verhaalsmogelijkheden als de
partij failliet gaat. Ook bij exploitatiesubsidies is er geen sprake van een verbonden
partij: het gaat hier om overdrachten (subsidies).
Bestuurlijk belang
Er is sprake van een ‘verbonden partij’ als de wethouder, het raadslid of de ambtenaar
van de gemeente, namens de gemeente in het bestuur van de partij plaatsneemt, of
namens de gemeente stemt.
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VERBONDEN PARTIJEN

Landerd

Uden

1. Gemeenschappelijke regelingen
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hart voor Brabant (GGD)

X

X

Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN)

X

X

Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West en Noord (RAV)

X

X

Veligheidsregio Brabant-Noord

X

X

Regeling Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

X

X

Kleinschalig collectief vervoer Brabant Noordoost (KCV)

X

X

Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

X

X

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)

X

X

Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2017

X

X

Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2015

X

X

Milieustraat Oss

X

Afvalinzameling (Oss, Landerd)

X

Regionaal Bureau Leerlingzaken Brabant Noordoost (RBL BNO)

X

X

2. Stichtingen
Stichting Maashorst in uitvoering

X

X

Stichting Museum voor Religieuze Kunst

X

Stichting Natuurcentrum de Maashorst

X

Stichting Saam (o.a. openbaar onderwijs)

X

3. Privaatrechtelijke rechtspersonen
Regionaal Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost (m.i.v. 1-1-2019)

X

Verzekeringsplatform Overheden

X

X
X

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

X

X

Brabant Water N.V.

X

X

Theater Markant N.V.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

X
X

Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuid-OostBrabant

X
X

Dimpact (ICT zaaksysteem)

X

4. Overige samenwerkingsverbanden
Commissie overleg en voorlichting milieuhygiëne vliegbasis Volkel

X

Gebiedsproces waterthema's Waterschap Aa en Maas

X
X

Gebiedsproces Raam Waterschap Aa en Maas

X

GGA Brabant-Noordoost (Gebiedsgerichte aanpak verkeer en vervoer)

X

X

Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) in de regio Noordoost Brabant

X

X

Nationale politie

X

X

Samenwerking As50

X

X

Sociale recherche

X

X

Verwerking groenafval en gft (BOVUS)
AgriFoodCapital - Regio Noordoost Brabant
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Conclusies en aanbevelingen
Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de gemeenten in bijna alle gevallen in dezelfde
verbonden partijen deelnemen.
Door de herindeling is het niet noodzakelijk om uit één of meerdere verbonden partijen te
treden. Er is vooralsnog dus ook nog geen sprake van eventuele uittredingskosten
vanwege de herindeling.
Verder is nog van belang of er specifieke risico’s (met een behoorlijke financiële impact)
zijn in verbonden partijen waar niet alle gemeenten in deelnemen. Hiervan is geen
sprake.
Aanbevelingen
Geef een actueel cijfermatig inzicht in de verbonden partijen, ook voor die in liquidatie.
Breng de resultaten, vermogenspositie, financieel belang, gevolgen van eventuele
liquidatie etc. goed in beeld. Besteed vooral aandacht aan onderliggende risico’s die
verbonden partijen met zich meebrengen.
Maak voor de datum van herindeling keuzes of de taken van de nieuwe gemeente zullen
worden ondergebracht in een (nieuwe of bestaande) verbonden partij of in eigen beheer
zullen worden verricht. (Indien van toepassing)
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7 Conclusies en aanbevelingen
7.1 Conclusies
Deze herindelingsscan is opgesteld om de gestelde onderzoeksvragen te beantwoorden.
In de herindelingsscan is een beeld gegeven van de financiële positie van de nieuw te
vormen gemeente Maashorst en de belangrijkste financiële effecten van de herindeling.
Daarnaast is een beeld gegeven van de financiële positie van de twee afzonderlijke
gemeenten.
Op basis van het onderzoek kunnen de vragen als volgt worden beantwoord.
1. Wat is het effect van de herindeling op de algemene uitkering, welke opbrengst kan
worden verwacht van de tijdelijke maatstaf herindeling, welke frictiekosten kunnen
zich mogelijk voordoen, welke effecten heeft de herindeling mogelijk op de
woonlasten, wat zijn de overige financiële aandachtspunten?
Effect op de algemene uitkering
Na de herindeling zal de algemene uitkering circa 0,36% (€ 285.000) lager zijn dan de
optelsom van de algemene uitkeringen van de twee huidige gemeenten. Deze daling
wordt geheel veroorzaakt door het vaste bedrag dat elke gemeente ontvangt; door de
herindeling raakt Maashorst éénmaal het vaste bedrag (circa € 420.000) kwijt. Dit wordt
slechts ten dele gecompenseerd door de hogere uitkering die Maashorst voor
klantenpotentieel en omgevingsadressendichtheid zal ontvangen.
De daling van de algemene uitkering zal gedeeltelijk kunnen worden opgevangen door
lagere bestuurskosten (raad, college, griffie e.d.), omdat deze na herindeling maar voor
één gemeente gemaakt hoeven te worden. Hier staan dan eventueel weer wel
wachtgeldverplichtingen tegenover, waardoor de kostenbesparing niet meteen kan
worden gerealiseerd.
Tijdelijke maatstaf herindeling en frictiekosten
De tijdelijke maatstaf herindeling schatten wij op dit moment in op circa 6,3 miljoen euro
Dit bedrag krijgen de twee gemeenten uit het gemeentefonds, als tegemoetkoming voor
frictiekosten. Frictiekosten zijn lasten die zonder herindeling niet gemaakt zouden zijn en
die extra en tijdelijk zijn. Het bedrag van de tijdelijke maatstaf herindeling wordt in 5 jaar
uitgekeerd. Circa 1,2 miljoen euro wordt in het jaar voorafgaand aan de herindeling
uitgekeerd, evenredig verdeeld over de 3 gemeenten. Het restant bedrag wordt in de
vier daaropvolgende jaren aan de nieuwe gemeente uitgekeerd.
Voor de berekening van de tijdelijke maatstaf herindeling is rekening gehouden met de
septembercirculaire 2018. Daarbij hebben wij de uitkeringsfactor gehanteerd voor het
jaar 2021 (het jaar voorafgaand aan de herindeling) op grond van lopende prijzen. Het
definitieve bedrag is afhankelijk van de uitkeringsfactor van het jaar voorafgaand aan de
herindeling. Dit betekent dat pas in 2021 het exacte bedrag bekend zal zijn.
Effect op de woonlasten
De herindeling heeft effect op de woonlasten, aangezien de nieuwe gemeente voor alle
inwoners nieuwe tarieven zal vaststellen. De hoogte daarvan is vooral afhankelijk van het
ambitieniveau van de nieuwe gemeente.
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Uit de vergelijking tussen de twee huidige gemeenten Landerd en Uden blijkt dat de
belastingdruk in Landerd iets hoger is, zowel voor een gemiddeld
meerpersoonshuishouden als voor een gemiddeld bedrijf. Als gevolg van de herindeling
zal de belastingdruk in Landerd, zowel voor meerpersoonshuishoudens als voor
bedrijven, mogelijkerwijs dalen (bij een gelijkblijvend ambitieniveau van de gemeente).
Dit valt echter onder de beleidsvrijheid van de nieuwe gemeente.
Overige financiële aandachtspunten

Verbonden partijen
De twee gemeenten nemen veelal aan dezelfde verbonden partijen deel, maar er zijn
ook verschillen. Voor zover men aan dezelfde verbonden partijen deelneemt, betekent dit
dat de risico’s van die betreffende verbonden partijen ook nu al gedeeld worden. Voor
zover men aan andere verbonden partijen deelneemt, bestaat mogelijk het risico van
uittreding en/of liquidatie, met de daarmee gepaarde gaande kosten. Deze risico’s
moeten worden geïnventariseerd en gekwantificeerd.

Actualisering en harmonisering beheerplannen kapitaalgoederen
Beide gemeenten hebben ieder hun eigen beleid ten aanzien van het onderhoud van
kapitaalgoederen zoals wegen, groen, gebouwen en riolering. Voor zover er sprake is
van achterstallig onderhoud, dient dit door de huidige gemeente te worden opgelost. Op
dit moment is er alleen sprake van achterstallig onderhoud bij de gemeente Landerd,
namelijk t.a.v. asfaltwegen en civieltechnische kunstwerken.
Tevens dient men de komende jaren tot de herindeling te benutten om een eensluidend
beleid ten aanzien van de kapitaalgoederen te komen. De raad van de nieuwe
gemeente kan vervolgens de nieuwe geactualiseerde en geïntegreerde beheerplannen
vaststellen en de benodigde dekking binnen de begroting aanwijzen.

Weerstandsvermogen en risico’s
De beide gemeenten hanteren ieder een eigen systematiek om de weerstandscapaciteit
en de risico’s te berekenen. In bijlage 8.16 zijn de belangrijkste verschillen tussen
Landerd en Uden op een rijtje gezet. De nieuwe gemeente zal hierin keuzes moeten
maken en dus verdient het aanbeveling dat gemeenten de komende jaren benutten om
naar elkaar toe te groeien.

Harmonisering (financieel) beleid
De huidige gemeenten Landerd en Uden hebben ieder hun eigen financieel beleid, onder
meer neergelegd in de financiële verordening ex artikel 212 en in de diverse
beleidsnota’s.
Omdat het financieel beleid niet op alle onderdelen overeenkomt, zullen de gemeenten
de komende jaren moeten benutten om tot een gezamenlijk financieel beleid te komen,
zodat de overgang naar de nieuwe gemeente soepel kan verlopen.
Wat kan aan de hand van de (meerjaren)begrotingen en de jaarrekeningen van de
gemeenten Landerd en Uden over de financiële positie van de nieuw te vormen
gemeente worden gezegd?

68

Herindelingsscan Landerd en Uden

Begrotingen en meerjarenramingen
De begrotingen van beide gemeenten zijn weliswaar niet structureel en reëel sluitend in
het begrotingsjaar 2019, maar op grond van de ingediende meerjarenraming 20202022 is het voldoende aannemelijk dat het structurele en reële evenwicht in de loop van
de meerjarenraming wordt hersteld. Op grond hiervan kwamen zowel Landerd als Uden
in aanmerking voor de repressieve toezichtvorm voor het begrotingsjaar 2019. Uit de
meerjarenramingen blijkt dat de financiële perspectieven van beide gemeenten er
voldoende gezond uitzien, waarbij al rekening is gehouden met de kapitaallasten van de
geplande investeringen in de periode 2019-2022. Uiteraard zijn er externe factoren die
van invloed kunnen zijn op dit toekomstperspectief: tegenvallers in de algemene uitkering,
economische tegenwind en ontwikkelingen m.b.t. de jeugdzorg en de WMO.

Jaarrekeningen
Bij deze scan hebben we de vastgestelde jaarrekeningen 2016 en 2017, alsmede de
conceptjaarrekening 2018 betrokken. De jaarrekeningen 2016 en 2017 van beide
gemeenten hebben batige resultaten en bij Uden is dat ook in de conceptrekening 2018
het geval. De conceptjaarrekening 2018 van Landerd heeft een tekort, dat vooral wordt
veroorzaakt door incidentele factoren. De accountant heeft de afgelopen jaren steeds
goedkeurende verklaringen verstrekt voor rechtmatigheid en getrouwheid, zowel bij
Landerd als bij Uden. Op grond van de jaarrekeningen kan worden vastgesteld dat de
gemeente een gezonde financiële basis heeft.

Sociaal domein
Bij de gemeente Landerd is sprake van oplopende tekorten in de jeugdzorg. Hierdoor
slaat vanaf het jaar 2018 het overschot in het totale gedecentraliseerde sociaal domein
om in een tekort. Men is bezig met de transformatie en het is van belang dat de
gemeente zo snel mogelijk (doch in ieder geval vóór de samenvoeging met Uden) een
reëel beeld van de structurele kosten in het sociaal domein heeft. Deze kosten dienen dan
te kunnen worden opgevangen binnen een structureel sluitende begroting.
Ook bij de gemeente Uden is sprake van oplopende tekorten in de jeugdzorg. Verder
worden dalende overschotten op de WMO verwacht.
Uden heeft aangegeven dat met ingang van het begrotingsjaar 2020 de ramingen van
het sociaal domein niet meer per definitie budgettair neutraal worden opgenomen. Dat
betekent in de praktijk dat beide gemeenten met ingang van het begrotingsjaar 2020
dezelfde systematiek van ramen zullen hanteren.

Onderhoud kapitaalgoederen
Uden beschikt over actuele beheerplannen voor alle kapitaalgoederen en de
onderhoudskosten in de begroting 2019 zijn hiermee in overeensteming.
De ramingen voor de onderhoudskosten van riolering, wegen en gemeentelijke
gebouwen in de begrotingen 2019 zijn gebaseerd op door de raad vastgestelde,
actuele beheerplannen. Landerd heeft actuele beheerplannen voor wegen, gemeentelijke
gebouwen, riolering en openbare verlichting. Voor civieltechnische kunstwerken en
openbaar groen heeft Landerd geen actuele beheerplannen. Op die terreinen is het dus
belangrijk dat Landerd en Uden zo spoedig mogelijk met elkaar afstemmen om tot
gemeenschappelijke uitgangspunten te komen.
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Weerstandsvermogen en risico’s
Beide gemeenten beschikken over een nota weerstandsvermogen en risicobeheersing
waarin het beleid m.b.t. risico’s en weerstandsvermogen is vastgelegd. De wijze waarop
de risico’s zijn berekend komen ons voldoende reëel voor. Beide gemeenten hebben
normen vastgesteld waaraan het weerstandsvermogen moet voldoen en beide
gemeenten voldoen in hun begroting 2019 en in hun jaarrekening 2018 aan de eigen
norm. Qua weerstandsvermogen ligt er een gezonde basis voor de nieuwe gemeente.

Grondexploitatie
De exploitatieberekeningen worden bij beide gemeenten ten minste éénmaal per jaar
geactualiseerd. In het woningbouwprogramma wordt rekening gehouden met de eigen
bevolkings- en huishoudensprognoses. Deze passen (zowel voor Landerd als voor Uden)
binnen de woningbouwprognoses van de provincie. Om het meest actuele beeld te
geven van de grondexploitatie zijn in deze herindelingsscan de cijfers van de
conceptjaarrekening 2018 opgenomen. Beide gemeenten beschikken over voldoende
weerstandsvermogen om de risico’s in de grondexploitatie te kunnen afdekken.

Lokale heffingen
Wij hebben ook onderzocht of zich tussen de twee gemeenten verschillen voordoen ten
aanzien van de belastingen en rechten. Zo ja, hoe zijn deze verschillen te verklaren?
De gemeenten maken ieder hun eigen beleidskeuzes ten aanzien van de belastingen en
rechten. Door deze verschillende uitgangspunten pakt de belastingdruk voor inwoners
van Uden en Landerd op onderdelen verschillend uit. Dit valt binnen het raamwerk van
de gemeentelijke beleidsvrijheid. Overigens blijkt uit een nadere analyse dat de
gemiddelde belastingdruk van een meerpersoonshuishouden in Landerd iets hoger is dan
in Uden (dit is te verklaren doordat de OZB en de afvalstoffenheffing in Landerd hoger
zijn, terwijl de rioolheffing in Uden juist hoger is). Voor een gemiddeld bedrijf is de
belastingdruk trouwens ook hoger in Landerd dan in Uden, wat zowel met een hogere
OZB als een hogere rioolheffing te maken heeft.
Algemene conclusie
Een aandachtspunt voor beide gemeenten is dat de begroting 2019 niet in evenwicht is.
Omdat beide gemeenten een structureel sluitende meerjarenraming 2020-2022 hebben
gepresenteerd, kwamen zowel Landerd als Uden toch in aanmerking voor de normale,
repressieve vorm van toezicht op basis van de Gemeentewet.
Beide gemeenten beschikken over voldoende weerstandsvermogen om de nu bekende
risico’s te kunnen opvangen. Weliswaar voldoet Landerd in de begroting 2019 niet aan
de door de raad vastgestelde eigen norm voor de structurele weerstandscapaciteit, maar
de totale weerstandscapaciteit is meer dan voldoende. Bij beide gemeenten ligt de
schuldpositie onder de signaleringswaarde en de grondexploitatie van beide gemeenten
laat een gezond beeld zien. Aan de hand van deze herindelingsscan kan worden
geconcludeerd dat er sprake is van een gezonde uitgangssituatie voor de nieuw te
vormen gemeente, die zal ontstaan uit de samenvoeging van de huidige gemeenten
Landerd en Uden.
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Mede gelet op de komende herindeling en het dan geldende arhi-toezicht is het van
belang dat beide gemeenten ervoor zorgen dat in de (meerjaren)begroting 2020-2023
het begrotingsjaar reëel en structureel sluitend wordt vastgesteld en ingediend. Gelet
hierop is het essentieel dat beide gemeenten er zorg voor dragen dat eventueel nieuw
beleid kan worden afgedekt binnen een structureel en reëel sluitende begroting.
7.2 Aanbevelingen
Voor de nieuwe gemeente is het belangrijk dat zoveel mogelijk zaken reeds op orde zijn.
Inventariseer daarom eventuele achterstanden op het terrein van beheer en onderhoud.
Het betreft hier beleidsterreinen zoals kapitaalgoederen, archieven, bestemmingsplannen
en administraties.
De onderstaande aanbevelingen zijn overgenomen uit de voorgaande hoofdstukken.
De aanbevelingen hoeven niet gelijktijdig te worden opgepakt, iedere aanbeveling heeft
een eigen moment in het herindelingsproces. De aanbevelingen zijn hier zoveel mogelijk
volgtijdelijk opgenomen. Wij adviseren de twee gemeenten echter een eigen tijdpad vast
te stellen.
1. Zorg ervoor dat de begroting 2020 (en verder) wordt ingediend met tenminste een
structureel en reëel sluitend begrotingsjaar. Door de instelling van het financieel
toezicht op grond van de wet arhi zijn de begrotingen van Landerd en Uden immers
aan goedkeuring onderworpen. Goedkeuring wordt in principe alleen verleend als
het begrotingsjaar structureel en reëel sluitend is ingediend. Een niet-structureel
sluitende begroting vermindert namelijk het vermogen van de gemeente (en indirect
dus ook van de nieuw te vormen gemeente), omdat er een beschikking over de
algemene reserve nodig is om de begroting in evenwicht te brengen. Ook legt een
niet structureel en reëel sluitende begroting een claim op de nieuw te vormen
gemeente door de benodigde maatregelen voor het herstel van het
begrotingsevenwicht naar de toekomst te verschuiven.
2. Stel huidige en toekomstige investeringsplannen en grote projecten met ingang van
de begroting 2020 in overleg met elkaar vast.
3. Geef in de (meerjaren)begroting 2020-2023 duidelijk aan op welke uitgangspunten
de ramingen m.b.t. de gedecentraliseerde taken in het sociaal domein zijn gebaseerd
en leg hierbij een koppeling met de realisatiecijfers in de jaarrekening 2018.
4. Wanneer er in de (meerjaren)begroting een taakstelling in het sociaal domein wordt
opgenomen, adviseren wij de raming van deze taakstelling zo reëel mogelijk te
onderbouwen. Leg daarbij concreet op programmaniveau vast hoe de taakstelling
wordt ingevuld en geef daarbij ook aan hoe het proces, dat bij het concretiseren
gevolgd zal worden, eruitziet.
5. Inventariseer al het achterstallig onderhoud op kapitaalgoederen en vorm hiervoor
een voorziening achterstallig onderhoud. Wij verwachten dat de afzonderlijke
gemeenten het eigen achterstallig onderhoud hebben gekwantificeerd en financieel
afgedekt binnen de eigen begroting, zodat dit niet meer ten laste komt van de
nieuwe gemeente. Dit is een aandachtspunt bij het begrotingsonderzoek 2020
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6. Maak de financiële gevolgen van het uniformeren van het financiële beleid en het
harmoniseren van de verordeningen inzichtelijk en verwerk deze in de eerstvolgende
begroting. Dit geldt bijvoorbeeld voor de harmonisatie van het rentebeleid en het
afschrijvingsbeleid.
7. Formuleer in 2020 gezamenlijk beleid (onder andere uitgangspunten) en een
gezamenlijk instrumentarium (rekenmodel, werkprocessen en het prijzenboek) ten
aanzien van de grondexploitatie.
8. Maak analyses van de (nog te realiseren toekomstige) jaarrekeningresultaten en
besteed daarbij aandacht aan het structurele en incidentele resultaat en
budgetoverheveling. De verkregen inzichten kunnen worden gebruikt bij de
beleidskeuzes en het opstellen van de eerste begroting van de nieuwe gemeente.
9. Maak een start met de inventarisatie van de frictiekosten. Stel een raming van de te
verwachten frictiekosten op en wijs hiervoor een gezamenlijke
budgetverantwoordelijke aan.
10. Breng de inhoudelijke verschillen tussen de financiële verordeningen ex artikel 212
van Landerd en Uden in beeld. Stem af welke keuzes gemaakt moeten worden om
tot een eensluidende nieuwe verordening te komen.
11. Stel eerst uniforme verordeningen vast voor het financieel beleid, beheer en de
inrichting van de organisatie en de controle daarop (ex artikel 212 en 213 van de
Gemeentewet). Deze verordeningen hoeft de raad van de nieuwe gemeente dan na
herindeling alleen formeel vast te stellen.
12. Bereid, in navolging van het vaststellen van de uniforme verordeningen ex artikel 212
en 213 en beleidskeuzes van de nieuwe gemeente, de harmonisatie van de
belastingverordeningen (waaronder tarieven) voorafgaand aan de herindeling voor.
13. Formuleer gezamenlijk beleid ten aanzien van onderhoud kapitaalgoederen en stel
de gewenste kwaliteitsniveaus voor de diverse kapitaalgoederen daarin vast. Kijk
hierbij ook naar de financiële gevolgen voor de begroting van de nieuwste publicatie
van het CROW (publicatie 380) Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 of
Wegbeheer 2019.
14. Inventariseer welke gemeentelijke gebouwen op termijn kunnen worden afgestoten en
wat dit voor consequenties heeft voor de onderhoudsbudgetten (en voor het
genereren van opbrengsten uit verkoop en/of verhuur).
15. Inventariseer het areaal van de nieuwe gemeente en bereken per kapitaalgoed het
benodigde budget dat bij het vastgestelde kwaliteitsniveau hoort.
16. Voorkom kapitaalvernietiging door investeringsplannen te toetsen aan
beleidsvoornemens. Investeringen kunnen door het beleid van de nieuwe gemeente
overbodig worden. Maak investeringen die dit risico hebben inzichtelijk en stel deze,
zo mogelijk, uit.
17. Indien u ervoor kiest om de lasten van groot onderhoud te egaliseren middels een
onderhoudsvoorziening, adviseren wij u om voor de berekening van de jaarlijkse
storting in de onderhoudsvoorziening een langere planningstermijn te hanteren dan
de looptijd van het beheerplan (bijvoorbeeld een periode van 10 jaar). De jaarlijkse
toevoeging dient immers minimaal te zijn gebaseerd op de onderhoudslasten die in
het beheerplan zijn opgenomen plus de drie jaren van de bijbehorende
meerjarenraming. Door een langere planningstermijn te hanteren dan de looptijd van
het beheerplan, blijft het beheerplan gedurende de gehele looptijd van het
beheerplan, blijft het beheerplan gedurende de gehele looptijd actueel en
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toepasbaar. Hoe langer de gehanteerde periode waarover de jaarlijkse storting
wordt berekend, des te sterker is het egaliserende karakter van de
onderhoudsvoorziening.
18. Bepaal ten aanzien van de lokale heffingen welke wel of niet gehandhaafd blijven.
19. Analyseer welke verschillen er ten grondslag liggen aan het verschil in tarieven tussen
de twee gemeenten.
20. Harmonisatie van de OZB-tarieven tussen nu en de herindelingsdatum is echter niet
noodzakelijk. Als tussenoplossing kan ervoor worden gekozen om de OZB-tarieven
geleidelijk naar elkaar toe te laten groeien.
21. Geef een actueel cijfermatig inzicht in de verbonden partijen, ook voor die in
liquidatie. Breng de resultaten, vermogenspositie, financieel belang, gevolgen van
eventuele liquidatie etc. helder in beeld. Besteed vooral aandacht aan onderliggende
risico’s die verbonden partijen met zich meebrengen.
22. Maak voor de datum van herindeling keuzes of de taken van de nieuwe gemeente
zullen worden ondergebracht in een (nieuwe of bestaande) verbonden partij of in
eigen beheer zullen worden verricht.
23. Stel criteria vast welke onderdelen deel uitmaken van de beschikbare
weerstandscapaciteit (onder andere vrije algemene reserve, onbenutte
belastingcapaciteit) en voor de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit
(onder andere onbenutte belastingcapaciteit).
24. Hanteer dezelfde criteria voor de berekening van de stille reserves die worden
meegeteld in de weerstandscapaciteit.
25. Formuleer criteria voor de minimaal noodzakelijke omvang van het
weerstandsvermogen.
26. Houd scherp zicht op de risico’s door goed risicomanagement.
27. Besef dat de harmonisatie van het financieel beleid een impact kan hebben op de
totale omvang van de risico’s.
28. Stem het ambitieniveau van de nieuwe gemeente en de financiële mogelijkheden
goed af op mogelijke toekomstige negatieve ontwikkelingen binnen de
grondexploitatie.
29. Tref tijdig maatregelen om gevolgen van een verandering van de gehanteerde
parameters (grondprijzen, kosten- en opbrengstenstijging en rente) binnen de
grondexploitatie op te vangen, dit kan grote financiële consequenties voor de nieuwe
gemeente hebben.
30. Stel een overdrachtsdocument op voor de nieuwe gemeente waarin voor het
nieuwgekozen bestuur duidelijk wordt gemaakt welke acties met betrekking tot het
herindelingsproces al zijn afgehandeld en welke actiepunten (met tijdpad) er nog
openstaan.
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8.1

Toelichting bij jaarrekeningen

Toelichting bij de jaarrekeningen van Landerd
Jaarrekening 2016

De jaarrekening 2016 heeft een positief saldo (na bestemming) van € 109.000 en een
(per saldo) positief resultaat grondexploitatie van € 1.447.000.
Voor een nadere analyse van het resultaat wordt verwezen naar pagina 27 van de
jaarrekening.
Als rekening wordt gehouden met de mutaties in de reserves is het saldo € 580.000
nadelig. Dit saldo is onttrokken aan de behoedzaamheidsreserve.
De bezuinigingen in de begroting 2016 zijn gedeeltelijk gerealiseerd.
De jaarrekening is door de accountant (Baker Tilly Berk) voorzien van een goedkeurende
controle-verklaring voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid.
Jaarrekening 2017

De jaarrekening 2017 heeft een positief saldo (na bestemming) van € 1.741.000.
Dit resultaat is uit te splitsen in € 106.000 als negatief resultaat en een voordelig resultaat
GREX van € 1.847.000.
Het batige resultaat over 2017 ad € 1.741.000 is als volgt bestemd:
 Bestemming door te schuiven budgetten: € 1.184.000 naar 2018
 Bestemmingsreserves: € 569.000 toevoegen en € 265.000 onttrekken
 Behoedzaamheidsreserve: € 252.000.
Ontdaan van (de door de gemeente aangegeven) incidentele baten en lasten van
€ 1.330.000 is het structurele jaarrekeningresultaat 2017 € 411.000 positief. Op basis
van bovenstaande bevindingen is het structurele jaarrekeningsaldo dus positief.
De jaarrekening is door de accountant (Baker Tilly Berk) voorzien van een goedkeurende
controleverklaring voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid.
De jaarrekening 2018 (concept)

Bij de totstandkoming van deze herindelingsscan is de conceptjaarrekening 2018
gehanteerd alsmede het bijbehorende verslag van bevindingen van de accountant. De
definitief door de raad nog vast te stellen jaarrekening 2018 valt buiten de beoordeling
van deze scan; ten tijde van de totstandkoming van deze herindelingsscan moet deze
immers door de raad nog worden vastgesteld.
De concept jaarrekening 2018 heeft een nadelig saldo (na bestemming) van afgerond
€ 335.000 en is opgebouwd uit een nadeel op de algemene dienst van € 432.000 en
een (per saldo) voordeel op de grondexploitatie van € 97.000. Het jaarresultaat 2018 is
€ 806.000 voordeliger dan het verwachte resultaat van de begroting (€ 1.141.000
nadelig).
Ontdaan van (de door de gemeente aangegeven) incidentele baten en lasten is het
structurele jaarrekeningresultaat 2018 € 61.000. De opgenomen taakstelling (€ 14.810)
is niet gerealiseerd. De jaarrekening is door de accountant (Baker Tilly) voorzien van een
goedkeurende verklaring voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid.
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Toelichting bij de jaarrekeningen van Uden
Jaarrekening 2016

De jaarrekening 2016 heeft een voordelig saldo (na bestemming) van € 155.000 en
bestaat geheel uit het positieve resultaat van de algemene dienst van € 155.000.
Binnen de grondexploitatie is tussentijds € 6,0 miljoen winst genomen. Deze wordt
rechtstreeks gedoteerd aan de algemene reserve grondbedrijf waardoor deze geen
invloed heeft op het voordelig saldo (na bestemming). Het jaarresultaat 2016 is €
155.000 voordeliger dan het verwachte resultaat van de gewijzigde begroting (€ 0).
Het resultaat voor bestemming bedraagt € 4.142.000 positief. Per saldo is tussentijds
reeds € 3.988.000 aan de reserves onttrokken, zodat het uiteindelijke nog te bestemmen
jaarresultaat € 155.000 positief is. Dit bedrag is afzonderlijk vermeld onder het eigen
vermogen in de balans.
Het nog te bestemmen resultaat van € 155.000 voordelig wordt als volgt bestemd.
1. € 24.000 om de overdracht van het beheer van het ontmoetingsplein Odiliapeel te
kunnen realiseren.
2. Een bedrag van € 97.000 voor duurzaamheid.
3. Het resterende resultaat van € 34.000 wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve
Vrij Besteedbaar.
Ontdaan van (de door de gemeente aangegeven) incidentele baten en lasten is het
structurele jaarrekeningresultaat 2016 € 131.000 positief.
De bezuinigingen/taakstellingen uit de begroting 2016 zijn volledig gerealiseerd.
De jaarrekening is door de accountant (PWC) voorzien van een goedkeurende controleverklaring voor zowel de aspecten getrouwheid als rechtmatigheid.
Jaarrekening 2017

De jaarrekening 2017 heeft een batig saldo (na bestemming) van € 1.800.606 en
bestaat geheel uit het positieve resultaat van de algemene dienst van € 1.800.606.
De commissie BBV heeft recentelijk een standpunt gepubliceerd inzake de te hanteren
methode van tussentijdse winstneming op grondexploitaties op basis van de voortgang
van het project. Voor de gemeente Uden heeft dit geresulteerd in aanpassing van de
systematiek van winstneming en dit heeft geleid tot een extra winstneming uit de projecten
Hoogveld (€ 6.250.000) en Goorkens (€ 815.000) en anderzijds uit het terugnemen
van genomen winst uit het verleden, met name voor de projecten Hoenderbos/Velmolen
(- € 313.000) en Velmolen-Oost (- € 150.000).
Binnen de grondexploitatie is tussentijds € 7,065 miljoen winst genomen. Deze winst is
gestort in de algemene bedrijfsreserve tussentijdse winstnemingen. Per saldo heeft deze
tussentijdse winstneming geen invloed op het batig saldo (na bestemming). Deze
winstneming heeft vrijwel geheel betrekking op de grondexploitatie Hoogveld, waar een
aantal grote verkooptransacties eerder heeft plaatsgevonden.
Het jaarresultaat 2017 is € 1.801.000 voordeliger dan het verwachte resultaat van de
gewijzigde begroting (€ 0).
Het resultaat voor bestemming bedraagt € 8.269.000 positief. Met dit bedrag is tevens
het eigen vermogen in 2017 afgenomen. Per saldo is tussentijds reeds € 6.468.000 aan
de reserves onttrokken, zodat het uiteindelijke nog te bestemmen jaarresultaat
€ 1.801.000 positief is. Dit bedrag is afzonderlijk vermeld onder het eigen vermogen in
de balans.
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Het nog te bestemmen resultaat van € 1.800.606 voordelig is als volgt bestemd:
 € 85.000 wordt bestemd voor het project omgevingsvisie.
 € 1.715.000 wordt gestort in de algemene reserve vrij besteedbaar.
Ontdaan van (de door de gemeente aangegeven) incidentele baten en lasten is het
structurele jaarrekeningresultaat 2017 € 29.000 positief.
In de begroting 2019 zijn geen ombuigingstaakstellingen/bezuinigingen opgenomen.
De jaarrekening is door de accountant (PWC) voorzien van een goedkeurende controleverklaring voor zowel de aspecten getrouwheid als rechtmatigheid.
De jaarrekening 2018 (concept)

Bij de totstandkoming van deze herindelingsscan is de conceptjaarrekening 2018
gehanteerd alsmede het bijbehorende verslag van bevindingen van de accountant. Ten
tijde van de totstandkoming van deze herindelingsscan was de jaarrekening 2018 nog
niet definitief door de raad vastgesteld.
De concept jaarrekening 2018 heeft een batig saldo van € 2.569.000. In het
raadsvoorstel wordt hiervan € 160.000 bestemd voor diverse zaken (armoedebeleid,
doorontwikkeling MBO onderwijs en actualisatie van het bomenbestand). De overige €
2.409.000 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De jaarrekening is door de
accountant (PWC) voorzien van een goedkeurende controle-verklaring voor zowel
getrouwheid als rechtmatigheid.
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8.2

Specificatie mutatie algemene uitkering door herindeling

Specificatie mutaties algemene uitkering bij de nieuw te vormen
gemeente
Specificatie mutatie algemene uitkering door fusie (per 1-1-2022)
(bedragen in €)
Aantal kernen groter dan 500 adressen

Bedrag
0

Lokaal klantenpotentieel

18.605

Regionaal klantenpotentieel

79.740

Omgevingsadressendichtheid

44.491

Oeverlengte x bodemfactorgemeente x oeverdichtheid
Vast bedrag

-2.932
-423.133

Ouders psychisch medicijngebruik

-1.832

Medicijngebruik met drempel
Mutatie algemene uitkering door herindeling

-334
-285.394

Bron: Ministerie van BZK; NTKAM 2018 betaalmaand maart, septembercirculaire en CBS
gegevens.
Voor de berekening zijn de meest recente maatstaven-aantallen gebruikt met bedragen per eenheid
2022 uit de septembercirculaire 2018.
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8.3

Personeelssterkte en personeelslasten

Gemeente Landerd

Werkelijke

Netto salaris

Personeelssterkte en personeelslasten

sterkte

som en soc.
lasten

FTE

in € 1.000,-

Huidig personeel:
Griffier

1,22

108

1

135

2,4
4,62

223
466

Directie

1

119

Programmamanager

1

101

Burgemeester
Wethouders
Subtotaal B&W en griffier

OR

0,17

13

Afdeling Ruimte

21,83

1.656

Afdeling Samenleving

21,19

1.523

Afdeling BMO

33,81

2.251

Afdeling R&B binnendienst
Subtotaal binnendienst

10,06
89,06

754
6.417

Afdeling R&B Buitendienst
Subtotaal buitendienst

13
13

672
672

106,68

7.555

11*

62

3*

142

0
14*

0
204

Leden van de gemeenteraad Landerd

17

199

Buitengewoon ambtenaren Burgerlijke Stand (op afroep)

2*

7

Totaal huidig personeel
Voormalig personeel:
Wethouders APPA
Wethouders wachtgeld
Personeel
Totaal voormalig personeel

Bron: Staat van salarissen begroting 2019
*Is aantal personen
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Gemeente Uden

Werkelijke

Netto salaris

Personeelssterkte en personeelslasten

sterkte

som en soc.
lasten

FTE

in € 1.000,-

Huidig personeel:
Griffier

2,89

254

1

156

Wethouders
Subtotaal B&W en griffier

4
7,89

381
790

Secretaris

1,00

155

afdeling PZ (publiekszaken)

62,20

3.661

Afdeling MD (maatschappelijke dienstverlening)

79,73

5.394

Afdeling MD (Middelen)

53,88

3.356

Afdeling Ruimte
Subtotaal secretarie

69,70
266,51

5.379
17.946

52,66
52,66

2.513
2.513

327,06

21.250

13,00

155

4,56

93

17,56

248

27

474

6

19

Burgemeester

Ruimte uitvoering
Subtotaal gemeentewerken
Totaal huidig personeel
Voormalig personeel:
Wethouders APPA
Wethouders en personeel
Totaal voormalig personeel
Leden van de gemeenteraad Uden
Buitengewoon ambt. Burg. Stand

Vergelijking personeel obv Vensters voor Bedrijfsvoering
Uden
Formatie gehele
organisatie *
Aantal inwoners

Landerd

319

103

41.725 15.339

Uden
Bergen
Ter+ Lanop
neuzen
derd
zoom
422
57.064

395
54.440

509
66.354

Weert
349
49.855

Roermond
545
57.761

Goeree
Overflakkee

Rijswijk

Utrechtse
Heuvelrug

366

419

275

49.129

52.20
8

49.314

* Per 31 december 2017
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8.4

Berekening tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling

Berekening tijdelijke verdeelmaatsstaf herindeling
(berekening voor herindeling per 1-1-2022, bedragen in €)
A
1
2
3

B
4

Vast bedrag per gemeente
Vast bedrag per gemeente waarmee het totaal aantal gemeenten afneemt
door de samenvoeging
Aantal gemeenten waarmee het totaal aantal gemeenten door
de samenvoeging verminderd wordt
Verdeelmaatstaf herindeling op basis van vast bedrag per
gemeente (1 x 2)

2.806.800
1
2.806.800

Vast bedrag per inwoner
Vast bedrag per bij samenvoeging betrokken inwoners op één jaar
voorafgaand aan de herindeling, met uitzondering van de inwoners van de
grootste gemeente

66,61

5

Aantal inwoners gemeente Landerd (per 1 januari 2018)

15.332

6

Aantal inwoners gemeente Uden (per 1 januari 2018)

41.725

7
8

Totaal aantal inwoners bij de herindeling betrokken (per 1 januari 2018)
Totaal aantal inwoners van de gemeente met het grootste aantal inwoners
(Uden)

57.057
41.725

9 Aantal inwoners waarvoor het vaste bedrag wordt betaald (7 - 8)
10 Verdeelmaatstaf herindeling op basis van vast bedrag per
inwoner (4 x 9)
C

15.332
1.021.265

Tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling

11 Totaal tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling exclusief uitkeringsfactor (3 + 10)

3.828.065

12 Voorlopige uitkeringsfactor van het jaar voorafgaand aan de herindeling

1,652

13 Totaal tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling inclusief uitkeringsfactor (11 x 12)
14 Totaal tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling inclusief uitkeringsfactor per
inwoner
Betaalritme, tijdelijke verdeelmaatstaf herindeling inclusief
uitkeringsfactor en verruiming
15 1e jaar (2021): het bedrag van de verruiming (voorafgaand aan de
daadwerkelijke herindeling

6.323.963
111

D

16 Restantbedrag (13 - 15)

25%

1.264.793

100%

5.059.170

17 2e jaar (2022): 40% van het restantbedrag (€ 5.059.170)

2.023.668

18 3e jaar (2023): 20% van het restantbedrag (€ 5.059.170)

1.011.834

19 4e jaar (2024): 20% van het restantbedrag (€ 5.059.170)

1.011.834

20 5e jaar (2025): 20% van het restantbedrag (€ 5.059.170)
21 Totaal

1.011.834
6.323.963

125%

Bron: ministerie van BZK
De uitkeringsfactor komt uit de septembercirculaire 2018
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8.5

Opbrengst overige heffingen per inwoner

Overige heffingen bedrag per inwoner (in €)

Landerd

Uden

Secretarieleges

15

11

Leges omgevingsvergunning

52

28

Precariorecht

0,4

Reclamebelasting
Marktgelden

5
0,4

Forensenbleasting

2

Toeristenbelasting

17

Begrafenisrechten

2

Parkeerbelasting
Totaal overige heffingen
Bron: opgave gemeenten

82

1

3
59

88

107
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Opbrengst OZB
niet-

totaal

woningen woningen
gegevens begroting 2019
Landerd
Waarde onroerende zaken (in € 1.000)

1.734.191

552.402

2.286.596

OZB opbrengst (in € 1.000)

1.818

1.452

3.270

Opbrengst bij rekentarieven gemeentefonds (in € 1.000)

1.733

792

2.525

85

660

745

Meeropbrengst t.o.v. gemeentefonds (in € 1.000)
Normtarief 2019 OZB voor toelating artikel 12 (mei. Circulaire 2018)

1,905%

1,905%

1.905%

Totaal artikel 12 OZB capaciteit gemeentefonds (in € 1.000)

3.304

1.052

4.356

Opbrengst OZB volgens begroting 2019 (in € 1.000)

1.818

1.452

3.270

Minderopbrengst t.o.v. artikel 12 norm (in € 1.000)

1.486

-400

1.086

4.116.994

2.264.355

6.381.348

OZB opbrengst (in € 1.000)

4.434

4.693

9.127

Opbrengst bij rekentarieven gemeentefonds (in € 1.000)

4.115

3.228

7.343

Uden
Waarde onroerende zaken (in € 1.000)

Meeropbrengst t.o.v. gemeentefonds (in € 1.000)

319

1.464

1.784

1,905%

1.905%

1,905%

Totaal artikel 12 OZB capaciteit gemeentefonds (in € 1.000)

7.843

4.314

12.157

Opbrengst OZB volgens begroting 2019 (in € 1.000)

4.434

4.693

9.127

Minderopbrengst t.o.v. artikel 12 norm (in € 1.000)

3.409

-379

3.030

Normtarief 2019 OZB voor toelating artikel 12 (mei. Circulaire 2018)
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8.7

Structuurkenmerken van de bestaande gemeenten en de nieuwe
gemeente

Aantal inwoners 1-1-2019
Onroerende zaak belastingen
OZB capaciteit woningen (in mln €)
OZB capaciteit niet-woningen gebruiker (in mln €)
OZB capaciteit niet-woningen eigenaar (in mln €)
Waarde woningen (in mln €)
Waarde niet woningen gebruiker (in mln €)
Waarde niet woningen eigenaar (in mln €)
Waarde totaal (in mln €)
Aandeel woningen in waarde totaal
Aandeel niet woningen in waarde totaal
Waarde totaal per inwoner (in €)
Volumina sociale structuur
Huishoudens met een laag inkomen
Bijstandontvangers (3-jaarsgemiddelde)
Uitkeringsontvangers
Minderheden
Volumina sociale structuur per 1.000 inwoners
Huishoudens met een laag inkomen
Bijstandsontvangers
Uitkeringsontvangers
Minderheden
Volumina bevolkingsopbouw
Inwoners < 20 jaar
Inwoners > 64 jaar
Inwoners 75-85 jaar
Volumina bevolkingsopbouw per 1.000 inwoners
Inwoners < 20 jaar
Inwoners > 64 jaar
Inwoners 75-85 jaar

Maashorst
57.057

Landerd
15.332

Uden
41.725

4.820
961
1.039
6.025
1.373
1.485
8.882
68%
32%
155.669

1.362
189
218
1.702
271
311
2.284
75%
25%
148.937

3.458
771
821
4.323
1.102
1.174
6.599
66%
34%
158.143

7.001
822
4.050
2.465

1.527
147
896
215

5.474
676
3.155
2.250

123
14
71
43

100
10
58
14

131
16
76
54

11.336
11.844
3.759

3.078
3.215
961

8.258
8.629
2.798

199
208
66

201
210
63

198
207
67

Bron: Ministerie van BZK
Het werkelijke aantal inwoners per 1-1-2019 in de gemeente Landerd en Uden wijkt iets af van de
cijfers van BZK. Vanwege praktische redenen is ervoor gekozen om uit te gaan van de cijfers van
BZK.
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Volumina centrumfunctie
Lokaal klantenpotentieel *
Regionaal klantenpotentieel *
Volumina centrumfunctie per 1.000 inwoners
Lokaal klantenpotentieel
Regionaal klantenpotentieel
Volumina bebouwingsstructuur
Oppervlakte land
Oppervlakte bebouwing
Oppervlakte binnenwater
Woonruimten
Historische kern < 40 hectare
Historische kern > 40 < 65 hectare
Historische kern > 65 hectare
Historisch water
Bewoonde oorden 1930
Historische woningen in historische kernen
Omgevingsadressendichtheid *
Kernen
Kernen > 500 adressen
Bedrijfsvestigingen
Volumina bebouwingsstructuur per 1.000 inwoners
Oppervlakte land
Oppervlakte bebouwing
Oppervlakte binnenwater
Woonruimten
Historische kern < 40 hectare
Historische kern > 40 < 65 hectare
Historische kern > 65 hectare
Historisch water
Bewoonde oorden 1930
Historische woningen in historische kernen
Omgevingsadressendichtheid *
Historische woningen in historische kernen
Kernen > 500 adressen
Bedrijfsvestigingen
Volumina leerlingen
Leerlingen speciaal onderwijs
Leerlingen voorgezet onderwijs
Extra groei jongeren
Extra groei leerlingen voortgezet onderwijs
Volumina leerlingen per 1.000 inwoners
Leerlingen speciaal onderwijs
Leerlingen voorgezet onderwijs
Extra groei jongeren
Extra groei leerlingen voortgezet onderwijs
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Maashorst

Landerd

Uden

58.270
47.820

11.870
1.830

46.160
43.950

1.021
838

774
119

1.106
1.053

13.735
576
89
25.077
0
0
0
0
550
0
28.563
13
5
6.497

7.036
186
35
6.382
0
0
0
0
0
0
2.968
6
3
1.756

6.699
390
54
18.695
0
0
0
0
550
0
25.500
7
2
4.741

241
10
2
440
0
0
0
0
10
0
501
0
0
114

459
12
2
416
0
0
0
0
0
0
194
0
0
115

161
9
1
448
0
0
0
0
13
0
611
0
0
114

971
2.325
0
7

491
0
0
0

479
2.325
0
7

17
41
0
0

32
0
0
0

11
56
0
0
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Investeringen Landerd

INVESTERINGEN GEMEENTE LANDERD
(Bedragen in € 1.000 exclusief BTW)

Bouw- en woonrijp maken De Louwstraat (uitgaven)
Bouw- en woonrijp maken De Louwstraat (inkomsten)
Fietspad Kapelweg (uitgaven)
Fietspad Kapelweg (inkomsten)
Laadpunten elektrisch vervoer
Reconstructie Kerkweg
Herinrichting Bergmaas
Bushaltes Bergmaas (uitgaven)
Bushaltes Bergmaas (inkomsten)
Reconstructie Peelweg
Inrichting gebied bij Dorpshuis / Sporthal Zeeland (uitgaven)
Inrichting gebied bij Dorpshuis / Sporthal Zeeland (inkomsten)
Totaal programma 2
Kunstgras DAW deel eerder vervangen
Sportaccommodaties gebouwen
DAW/EMOS kunstgrasvelden
Stimulering buitensport (uitgaven)
Stimulering buitensport (inkomsten)
Sport en Spel Reek gebouw
Sport en Spel Reek installaties
Aanleg kunstgrasveld Festilent
Herstel natuurgrasvelden Festilent
Uitvoering Landschapsbeleidsplan (uitgaven)
Uitvoering Landschapsbeleidsplan (inkomsten)
Aanleg trapveldjes
EVZ Melkpad-Graspeelloop 2015 (uitgaven)
EVZ Melkpad-Graspeelloop 2015 (inkomsten)
Aansluiting evenementkasten
Fietspad Maashorst
Vervanging kunstgras DAW
Totaal programma 2
Dorpsontwikkelingsplan Reek
Bouw Dorpshuis en sporthal Zeeland (uitgaven)
Bouw Dorpshuis en sporthal Zeeland (inkomsten)
Inventaris Dorpshuis en sporthal Zeeland (uitgaven)
Inventaris Dorpshuis en sporthal Zeeland (inkomsten)
Sloop vastgoed ivm Dorpshuis Zeeland (uitgaven)
Sloop vastgoed ivm Dorpshuis Zeeland (inkomsten)
Totaal programma 6
Ondergrondse glasbakken
Duurzaamheidsfonds buitensportaccommodaties
Totaal programma 7
Bouw- en woonrijp maken Den Omgang omliggend gebied (uitgaven)
Bouw- en woonrijp maken Den Omgang omliggend gebied (inkomsten)
Centrumplan Zeeland (uitgaven)
Centrumplan Zeeland (inkomsten)
Centrumplan Schaijk (uitgaven)
Centrumplan Schaijk (inkomsten)
Aanleg openbaar gebied Centrumplan Schaijk (uitgaven)
Aanleg openbaar gebied Centrumplan Schaijk (inkomsten)
Stimulering grondverkopen (uitgaven)
Stimulering grondverkopen (inkomsten)
Duurzaamheid in het buitengebied (uitgaven)
Duurzaamheid in het buitengebied (inkomsten)
Activering uitkering HNG (uitgaven)
Activering uitkering HNG (inkomsten)
MGBA
Vervangen Citrix Server
Vervangen Toyota Hi-Lux
Opzetstrooier t.b.v. DAF
Thin Clients
Vervangen ESX server
Vervangen SAN
Vervangen opzetstrooier 1
Vervangen opzetstrooier 2
Vervangen tractor John Deere
Totaal programma 8
Totaal investeringen
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Restant Verv.
Totaal
krediet uitbr
2018
70
U
0
-70
U
0
68
U
0
-63
U
0
25
U
0
71
V
0
120
V
0
32
U
0
-281
U
0
289
V
0
2.153
U
0
-1.949
U
0
465
45
V
0
343
V
0
234
U
0
376
U
0
-376
V
0
724
U
0
250
U
0
68
U
0
250
V
0
504
U
0
-504
U
0
33
U
0
118
U
0
-59
U
0
52
U
0
0
U
282
0
V
200
2.058
482
428
U
0
6.936
V
0
0
V
0
0
V
350
0
V
-100
0
V
39
0
V
-39
7.364
250
7
U
0
150
U
0
157

2019

2020

2021

2022

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
282
0
282
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
200
0
0
0
350
-100
39
-39
250
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

54

U

0

0

0

0

0

-54
1.303
1
40
-40
517
-231
14
-14
353
-353
0
0
23
19
42
45
0
0
0
0
0
55
1.774

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
-47
0
0
0
0
49
24
25
35
35
0
124

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
-47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-44

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
24
25
35
35
0
168

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

856

238

168

450

0

11.818

V
V
V
V
V
V
V
V
V
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Totaal investeringen

Voor de periode 2018-2022 is € € 12,7 miljoen aan investeringen opgenomen. Deze
bestaan voornamelijk uit restantkredieten 2018 (€ 11,8 miljoen). Het grootste deel
bestaat uit vervangingsinvesteringen.
De belangrijkste investeringen zijn de bouw van een dorpshuis en sporthal in de plaats
Zeeland. Het totale netto investeringsbedrag is € 7,2 miljoen.
De wijze van dekking van de lasten is aannemelijk.
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8.9

Investeringen Uden

INVESTERINGEN GEMEENTE UDEN
(Bedragen in € 1.000 exclusief BTW)

Programma 1 Veiligheid
Brandweerkazerne nieuwbouw
Brandweerkazerne nieuwbouw bijdrage derden
Cameratoezicht
Overige kredieten
Totaal programma 1
Programma 2 Verkeer en Vervoer
A50 afrit Uden-Noord Turborotonde (Oost-zijde)
Aalstweg rehabilitatie
Aanschaf rolbezem gladheid
Aldetiendstraat aanleg parkeerterrein
Aldetiendstraat aanleg parkeerterrein; bijdrage riolering
Aldetiendstraat aanleg parkeerterrein; bijdrage derden
Aldetiendstraat rehabilitatie
Asfaltverharding voorziening groot onderhoud
Asfaltverharding bijdrage voorziening groot onderhoud
Bermen voorzien van grasbetonstenen
Birgittinessenstraat rehabilitatie
Bosveld/raam voorziening groot onderhoud
Bosveld/raam bijdrage voorziening groot onderhoud
Brabantplein parkeerterrein renovatie voorziening groot onderhoud
Brabantplein parkeerterrein renovatie bijdrage voorziening groot onderhoud
Burenstraat rehabilitatie
Centrum afsluiting voetgangersgebied
Cimbaallaan rehabilitatie
Civiele kunstwerken voorziening onderhoud
Civiele kunstwerken bijdrage voorziening onderhoud
Diverse slijtlagen wegen
Diverse slijtlagen wegen bijdrage voorziening onderhoud
Drossaardbrug rehabilitatie civiel kunstwerk
Efferen rehabilitatie
Eikenheuvelenweg rehabilitatie
Elementverharding
Elementverharding bijdrage voorziening groot onderhoud
Elisabethstraat rehabilitatie
Gebied Oost herinrichting omgeving
Germenzeel rehabilitatie
Gladheidsbestrijding materiaal
Goudrenet rehabilitatie
Grietenweg rehabilitatie
Groepsremplace openbare verlichting
Groepsremplace openbare verlichting bijdrage voorziening groot onderhoud
GVVP Projecten; fietsvoorziening rotondes busstation
GVVP Projecten; fietsvoorziening rotondes busstation bijdrage derden
GVVP Projecten; afsluiten Cimbaallaan
GVVP Projecten; afsluiten Cimbaallaan bijdrage derden
GVVP Projecten; Bewegwijzering hoofdfietsstructuur
GVVP Projecten; Busvriendelijke maatregelen
GVVP Projecten; Diverse verlichtingen
GVVP Projecten; Fietsoversteek Loopkantstraat
GVVP Projecten; Fietsoversteek Loopkantstraat
GVVP Projecten; Fietsvoorziening Violierstraat
GVVP Projecten; Fietsvoorziening Violierstraat bijdrage derden
GVVP Projecten; Landbouwvriendelijke route
GVVP Projecten; Looweg
GVVP Projecten; Openbaar Vervoer
GVVP Projecten; Openbaar Vervoer bijdrage derden
GVVP Projecten; Parkeerstrook Hobostraat
GVVP Projecten; Snelfietsroute De Corridor
GVVP Projecten; Snelfietsroute De Corridor bijdrage derden
GVVP Projecten; Veilige oversteeklocaties
GVVP Projecten; Verbreding Zeelandsedijk
GVVP Projecten; Snelfietsroute Nistelrode-Uden
GVVP Projecten; Snelfietsroute Nistelrode-Uden bijdrage derden
GVVP Projecten; Fietsoversteek Boekelsedijk - Volkelseweg
GVVP Projecten; Fietsenstalling kruispunt Markt - Marktstraat
GVVP Projecten; Fietsenstalling kruispunt Pastoor Spieringsstraat - Marktstraat
GVVP Projecten; looproutes vanaf parkeervoorzieningen
GVVP Projecten; verhogen kwaliteit HOV haltevoorzieningen
GVVP Projecten; duurzame energie openbaar vervoer
GVVP Projecten; oversteek Gebont
GVVP Projecten; Fietsstraat Zoggelstraat - Julianastraat
GVVP Projecten; aanliggende fietsvoorzieningen Wilhelminastraat
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Start
jaar

Krediet Restant
Verv.
Totaal
gevot. krediet
Nieuw
31-12-18

2018

2019

2020

2021

2022

2017
2017
2020

3.000
0
0
169
3.169

2.871
19
0
60
2.950

N
N
V

0
0
19
0
19

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
19
0
19

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2017
2019
2021
2013
2013
2013
2021
2019
2019
2019
2016
2016
2016
2008
2008
2019
2019
2020
2019
2019
2018
2018
2019
2020
2021
2018
2018
2021
2019
2020
2015
2021
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2018
2018
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

775
15
0
225
-50
0
0
0
0
0
844
550
-527
116
-69
0
0
0
0
0
107
-107
0
0
0
310
-310
0
0
0
271
0
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
117
-51
0
0
0
0
200
-100
0
0
0
0
0
306
-153
0
0
0
0
0
0
0
0
0

745
15
0
71
-50
25
0
0
0
0
-448
169
-501
109
-63
0
0
0
0
0
37
-107
0
0
0
13
-310
0
0
0
10
0
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-10
0
0
0
0
199
-100
0
-5
0
0
0
275
-153
0
0
0
0
0
0
0
0
0

N
V
V
N
N
N
V
V
V
N
V
V
V
V
V
V
N
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

0
154
20
0
0
0
134
225
-225
108
0
0
0
0
0
90
40
242
258
-258
0
0
103
378
465
310
-310
138
960
367
0
204
0
15
-15
47
-24
100
-50
75
10
15
0
0
273
-195
250
65
0
0
17
501
-251
20
725
0
0
30
42
42
40
60
70
20
70
28

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
154
0
0
0
0
0
225
-225
108
0
0
0
0
0
8
40
0
62
-62
0
0
103
0
0
310
-310
0
705
0
0
0
0
15
-15
47
-24
100
-50
75
10
15
0
0
273
-195
250
65
0
0
17
501
-251
20
725
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
0
21
77
-77
0
0
0
33
0
0
0
0
255
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
42
42
40
60
70
20
70
28

0
0
20
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
221
51
-51
0
0
0
345
38
0
0
12
0
334
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
122
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67
-67
0
0
0
0
427
0
0
126
0
0
0
186
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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(Bedragen in € 1.000,- ex. BTW)

Start
jaar

Krediet
gevot.

Restant
krediet
31-12-18

Verv
Nieuw

Totaal

2018

2019

2020

2021

2022

GVVP Projecten; vrijliggende fietsvoorzieningen President Kennedylaan
GVVP Projecten; Veilige oversteeklocaties
GVVP Projecten; busroutes voorzien van maatregelen
GVVP Projecten; 2 rotondes busstation
GVVP Projecten; Trottoir Loopkantstraat - Volkelseweg
GVVP Projecten; Trottoir Oudedijk - Beukenlaan
GVVP Projecten; vrijliggende fiestvoorzieningen Industrielaan
GVVP Projecten; scheiden fietsverkeer en landbouwverkeer Rouwstraat
GVVP Projecten; fietspad Volkelseweg
GVVP Projecten; Fietsvoorzieningen Kastanjeweg
GVVP Projecten; fietspad Oudedijk (buiten kom)
GVVP Projecten; Veilige oversteeklocaties
GVVP Projecten; busroutes voorzien van maatregelen
GVVP Projecten; looproutes basisscholen
GVVP Projecten; tweezijdig trottoir Liessentstraat, Erfstraat, Kromstraat, Oudedijk
GVVP Projecten; fietsvoorzieningen Loopkantstraat
GVVP Projecten; fietsvoorzieningen Cimbaallaan
GVVP Projecten; fietsvoorzieningen Liessentstraat
GVVP Projecten; vrijliggend fietspad Zeelandsedijk
GVVP Projecten; wijzigen verkeersfunctie Zeelandsedijk - Leeuwstraat
GVVP Projecten; busroutes voorzien van maatregelen
GVVP Projecten; Veilige oversteeklocaties
GVVP Projecten; vrijliggende fietsvoorzieningen Wilhelmastraat
GVVP Projecten; vrijliggende fietsvoorzieningen Velmolenweg
GVVP Projecten; weren landbouwverkeer Oudedijk
Haffel rehabilitatie civiel kunstwerk
Heinsbergenstraat
Heinsbergenstraat: Bijdrage Voorziening groot onderhoud
Heinsbergenstraat rehabilitatie
Hekkeslag/Morkolf/Rondeel rehabilitatie
Helenastraat rehabilitatie
Helenastraat rehabilitatie bijdrage riolering
Herpenstraat rehabilitatie
Heufkens rehabilitatie
Heuvelstraat rehabilitatie
Hoevenseweg reconstructie
Hoevenseweg reconstructie bijdrage voorziening groot onderhoud
Hoevenseveld fase 3 div rehabilitaties
HOV Haltestations Uden Zuid
HOV Haltestations Uden Zuid bijdrage derden
HOV Land van Ravensteinstraat - Kornetstraat
HOV Land van Ravensteinstraat - Kornetstraat bijdrage derden
HOV Vooronderzoek Projecten
Hurk rehabilitatie
Hurk rehabilitatie bijdrage riolering
Industrielaan Oost
Industrielaan Oost groot onderhoud
Industrielaan Oost bijdrage voorziening groot onderhoud
Industrielaan/Noordelijke rondweg kruispunt
Industrielaan/Rondweg vervanging VRI
Inspecties wegen, verlichting en civiele kunstwerken
Inspecties wegen, verlichting en civiele kunstwerken bijdrage voorziening groot onderhoud
Kapelstraat oplossen parkeerdruk
Kastanjeweg rehabilitatie
Krijten rehabilitatie
Krijten rehabilitatie bijdrage riolering
Kroezel rehabilitatie
Krombos rehabilitatie civiel kunstwerk
Laarweg rehabilitatie
Land van Ravensteinstraat rehabilitatie
Lauwere rehabilitatie
Losplaats Velmolenweg aanpassing kruispunt
Losplaats Velmolenweg aanpassing kruispunt bijdrage derden
Maatsestraat rehabilitatie
Marinastraat rehabilitatie
Markstraat herinrichting 2016
Markstraat herinrichting 2016 bijdrage riolering
Mellepad rehabilitatie asfaltpaden
Merketon rehabilitatie
Middenpeelweg rehabilitatie Parallelweg

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2020
2011
2011
2021
2020
2018
2018
2021
2019
2019
2015
2015
2022
2015
2015
2018
2018
2017
2019
2018
2016
2016
2016
2016
2016
2019
2019
2019
2020
2019
2019
2021
2020
2019
2021
2020
2014
2014
2021
2021
2016
2016
2018
2021
2017

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
273
-273
0
0
14
0
0
0
0
246
-246
0
180
-90
1.160
-580
132
10
0
490
246
-246
1.105
203
0
0
0
0
21
0
0
0
5
0
0
1.158
-610
0
0
616
-49
108
0
666

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
149
-174
0
0
13
0
0
0
0
243
-245
0
45
-90
1.156
-580
16
7
0
0
175
-217
-143
199
-2
0
0
0
18
0
0
0
5
0
0
142
-134
0
0
572
0
47
0
644

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
N
N
V
V
N
V
V
V
V
V
N
V
V
V
N
V
V
V
V
V
V
V
V
N
N
V
V
V
V
V
V
V

990
20
10
955
102
18
900
875
585
214
840
20
10
25
132
450
225
210
86
825
10
20
420
520
1.755
14
0
0
35
272
266
-126
167
520
125
0
0
94
0
0
0
0
0
351
-250
0
0
0
0
0
65
-65
40
587
536
-310
118
25
62
36
237
0
0
135
47
0
0
0
154
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
266
-126
0
46
12
0
0
0
0
0
0
0
0
351
-250
0
0
0
0
0
65
-65
40
0
536
-310
0
0
62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

990
20
10
955
102
18
900
875
585
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
23
0
0
0
474
113
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
0
0
0
25
0
0
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
214
840
20
10
25
132
450
225
210
86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
249
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
537
0
0
11
0
0
4
216
0
0
12
5
0
0
0
14
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
825
10
20
420
520
1.755
0
0
0
32
0
0
0
153
0
0
0
0
94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107
0
0
32
0
0
0
123
42
0
0
0
140
0
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(Bedragen in € 1.000,- ex. BTW)

Start
jaar

Krediet
gevot.

Restant
krediet
31-12-18

Verv
Nieuw

Totaal

2018

2019

2020

2021

2022

Morene rehabilitatie civiel kunstwerk
Nijverheidsstraat/Frontstraat groot onderhoud
Nijverheidsstraat/Frontstraat bijdrage voorziening groot onderhoud
Noordlaan Verlengde met bijkomende werkzaamheden
Noordlaan Verlengde met bijkomende werkzaamheden bijdrage reserve / voorziening
Noordlaan Verlengde met bijkomende werkzaamheden bijdrage derden
Omvormen inritconstr 30km zone
Omvormen inritconstr 30km zone bijdrage voorziening groot onderhoud
Oosterh.straat/Houtduiflaan
Oosterh.straat/Houtduiflaan bijdrage voorziening groot onderhoud
Openbare verlichting en groepsremp
Openbare verlichting en groepsremp
Openbare verlichting en groepsremp bijdrage voorziening groot onderhoud
Orgellaan/Cimbaallaan rehabilitatie
Oude Hoevenseweg/Marinastraat rehabilitatie
Oude Hoevenseweg rehabilitatie
Oude Maasstraat rehabilitatie
Oudedijk N264 aanpassing Kruispunt
Oudedijk N264 aanpassing Kruispunt
Oudedijk rehabilitatie
Parallelweg rehabilitatie
Pastoor van Doornstraat rehabilitatie
Rechtestraat (Wilgenstraat-Zeelandsedijk) rehabilitatie
Rechtestraat
Rechtestraat bijdrage voorziening groot onderhoud
Reinoldstraat rehabilitatie
Schepersweg groot onderhoud
Schepersweg groot onderhoud bijdrage riolering
Schepersweg groot onderhoud bijdrage voorziening groot onderhoud
Schutveld div rehabilitaties voorbereiding
Slootbrug rehabilitatie civiel kunstwerk
Snoekstraat rehabilitatie
Snoekstraat rehabilitatie bijdrage riolering
Sint Janstraat rehabilitatie
Sint Janstraat rehabilitatie; bijdrage riolering
Sportlaan rehabilitatie
Stadsrijk rehabilitatie
Sterappel rehabilitatie
Stikseweg rehabilitatie
Stoffels rehabilitatie
Stuwbrug rehabilitatie civiel kunstwerk
Terraveenplein Odiliapeel herinrichting
Udens college herinrichting omgeving
Udens college herinrichting omgeving bijdrage derden
Valkenburgstraat rehabilitatie
Veegmachine vervanging
Veghelsedijk wegen
Veghelsedijk wegen bijdrage riolering
Veiligheidsvoorzieningen verkeer
Velmolenweg rehabilitatie
Vervanging armaturen
Vervanging masten
Vijfhuizerweg/Morel rehabilitatie
Violierstraat rehabilitatie
Violierstraat rehabilitatie bijdrage riolering
Violierstraat (twee rotondes)
Vluchtoord/Oostwijk/Westwijk
Vluchtoord/Oostwijk/Westwijk bijdrage voorziening groot onderhoud
Volkelseweg aanpassen
Volkelseweg aanpassen bijdrage voorziening groot onderhoud
Voorbereiding projecten wegen, openbare verlichting, civiele kunstwerken
Voorbereiding projecten ; dekking door voorzieningen groot onderhoud
Walravenstraat rehabilitatie
Wals en bodembeluchter
Willemstraat rehabilitatie
Wegen groot onderhoud
Wegen bijdrage voorziening groot onderhoud
Wijsthoek rehabilitatie civiel kunstwerk
Wooncomplex Brabantplein oplossen waterproblematiek
Zeelandsedijk rehabilitatie fietspad
Overige kredieten
Overige kredieten; bijdrage reserve / voorziening
Overige kredieten; bijdrage riolering
Overige kredieten; bijdrage derden
Totaal programma 2

2019
2019
2019
2016
2016
2016
2019
2019
2017
2017
2018
2020
2020
2020
2019
2021
2018
2017
2014
2018
2019
2020
2019
2017
2017
2021
2019
2019
2019
2022
2019
2018
2018
2016
2016
2020
2019
2021
2022
2019
2020
2017
2016
2016
2021
2019
2015
2015
2020
2019
2019
2019
2017
2018
2018
2020
2018
2018
2016
2016
2019
2019
2021
2019
2021
2019
2019
2019
2017
2017

0
0
0
2.026
-105
-1.346
0
0
220
-220
203
0
0
0
0
0
355
300
484
969
0
0
0
195
-195
0
0
0
0
0
0
3
0
387
-165
0
0
0
0
0
0
575
195
0
0
0
590
-275
0
0
0
0
1.145
66
0
0
330
-330
193
-193
0
0
0
0
0
0
0
0
215
44
1.711
-310

0
0
0
1.774
0
-1.346
0
0
209
-220
14
0
0
0
0
0
345
127
-4
940
0
0
0
195
-195
0
-3
0
0
0
0
3
0
347
-165
0
0
0
0
0
0
520
184
0
0
0
31
-250
0
0
0
0
1.142
40
0
0
0
-330
35
-35
0
0
0
0
0
0
0
0
211
44
879
-267

V
V
V
N
N
N
N
N
V
V
V
V
V
V
V
V
V
N
N
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
N
V
V
V
V
V
V
N
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

29
14.405

29
6.321

67
100
-100
0
0
0
40
-40
0
0
0
120
-120
474
30
21
0
0
0
0
60
191
82
0
0
86
301
-236
-65
70
22
62
-35
0
0
199
357
191
31
592
3
0
0
0
87
120
0
0
18
707
600
250
0
1.050
-330
594
3
0
0
0
38
-38
64
15
16
2.539
-2.539
67
0
0
0
0
0
0
24.499

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

67
100
-100
0
0
0
40
-40
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
5
0
8
0
0
0
301
-236
-65
0
22
62
-35
0
0
0
30
0
0
50
0
0
0
0
0
120
0
0
0
60
152
63
0
1.050
-330
0
0
0
0
0
38
-38
0
15
0
0
0
67
0
0
0
0
0
0
4.731

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
-40
40
27
0
0
0
0
0
55
17
74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
327
0
0
542
3
0
0
0
0
0
0
0
18
647
152
63
0
0
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
850
-850
0
0
0
0
0
0
0
8.033

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
-40
434
0
2
0
0
0
0
0
174
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
182
0
17
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
148
62
0
0
0
544
3
0
0
0
0
0
6
0
2
847
-847
0
0
0
0
0
0
0
5.866

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
-40
0
0
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78
0
0
0
70
0
0
0
0
0
0
0
174
31
0
0
0
0
0
80
0
0
0
0
0
148
62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
0
14
842
-842
0
0
0
0
0
0
0
5.868
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INVESTERINGEN GEMEENTE UDEN

(Bedragen in € 1.000,- ex. BTW)

Programma 3 Economie
Cameratoezicht bedrijventerreinen
Maashorst bijdrage Uden Noord II
Markt uitbreiding terassen openbare ruimte
Overige kredieten
Totaal programma 3
Programma 4 Onderwijs
Camelot en Palster nieuwbouw
Udens college bewegingsonderwijs
Udens college vervangende nieuwbouw
Vrije school de zevenster OLP
Wijde wereld OLP
Overige kredieten
Totaal programma 4
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie
A50 betonnen geluidswal
Aanschaf kooimaaier
Beplanting diverse locaties
Beplanting diverse locatie bijdrage voorziening groot onderhoud
Bevrijdingspark beplanting vervangen
Blitswijk voorziening renovatie park
Blitswijk renovatie park dekking bijdrage reserve/voorziening
Bomen voorziening groot onderhoud
Bomen dekking voorziening groot onderhoud
Bossen aanschaf voertuig
Bosveld/Raam groen
Buitengebied herstel bomenstructuur div str
Daf vrachtwagen aanschaf
De Rakt extra kleedkamers
De Rakt kunstgrasveld ondergrond
De Rakt kunstgras toplaag
De Stigt akoestische maatregelen
De Stigt sporthal valbeveiliging
De Wervel akoestische maatregelen
Diverse locaties vervangen bomen
FC De Rakt renovatie Bijveld 4
FC De Rakt renovatie hoofdveld
FC Uden en Odiliapeel veldafrast. Bijvelden
FC Uden extra bijdrage kleedvoorziening
FC Uden renovatie kunstgras hoofdveld
FC Uden renovatie trainingsveld A
FC Uden verlichting bijveld 2
FC Uden verlichting trainingsveld A
Gebied-Oost nieuwbouw sportzaal
Germenzeel groenvoorzieningen
Germenzeel nieuwbouw turnhal
Grasvegetaties diverse locaties
Grasvegetaties diverse locaties; voorziening groot onderhoud
Groen C.A. voorziening groot onderhoud
Groen C.A. dekking voorziening groot onderhoud
Gruunsel constructie geluidswal
HC Uden kunstgrasveld toplaag sportpark
HC Uden renovatie kleedlokalen
HC Uden renovatie kleedlokalen
HC Uden renovatie kunstgrasmat hoofdveld
HC Uden verlichting hoofdveld
HCU vervanging zandgestrooid kunstgrasveld
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Start
jaar

Krediet
gevot.

Restant
krediet
31-12-18

Verv
Nieuw

Totaal

2018

2019

2020

2021

2022

2015
2015
2017

100
184
217
214
715

100
112
24
-1
235

N
N
N

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2018
2014
2014
2019
2019

1.780
2.954
5.767
0
0
40
10.540

1.780
0
0
0
0
13
1.793

N
N
N
N
N

3.010
0
0
85
110
0
3.205

0
0
0
0
0
0
0

2.393
0
0
85
110
0
2.587

618
0
0
0
0
0
618

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

2014
2019
2017
2017
2018
2016
2016
2019
2019
2019
2016
2021
2013
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2018
2019
2019
2020
2019
2022
2019
2021
2019
2018
2020
2019
2019
2019
2019
2019
2018
2020
2019
2019
2020
2021
2017

213
0
21
-21
50
77
-77
0
0
0
103
0
185
210
450
150
0
0
0
168
0
0
0
0
0
0
0
0
1.027
0
0
0
0
0
0
135
0
0
0
0
0
390

124
0
0
0
45
0
0
0
0
0
90
0
2
210
-38
74
0
0
0
133
0
0
0
0
0
0
0
0
1.027
0
0
0
0
0
0
135
0
0
0
0
0
121

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
N
N
N
N
N
N
V
V
V
V
V
V
V
V
V
N
V
N
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

0
79
60
-60
25
0
0
140
-140
19
0
50
0
0
0
0
30
27
40
0
35
31
11
27
25
54
11
15
1.401
103
877
25
-25
534
-534
0
412
178
61
35
35
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
79
60
-60
25
0
0
140
-140
19
0
0
0
0
0
0
30
27
40
0
35
31
0
27
0
54
0
15
1.214
0
439
25
-25
0
0
0
0
178
61
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
188
103
439
0
0
178
-178
0
412
0
0
35
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
178
-178
0
0
0
0
0
35
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
178
-178
0
0
0
0
0
0
0
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(Bedragen in € 1.000,- ex. BTW)

Heinsbergenstraat groen
Heuvelstraat+St Annahof bomen
Hoevenseveld fase 2 bomenstructuur
Hoevenseveld fase 2 renov beplantingen
Hoevenseweg 2e fase bomenstructuur
Hondenuitlaatvelden fysieke aanpassingen
Jaarlijkse inspecties groen
Jaarlijkse inspecties groen; dekking voorziening groot onderhoud
Kinderboerderij aanpassing parkeren OMG
Lauwere/Germenzeel/Efferen herst bomenstruc
LVA A50 Nistelrodeseweg/Looweg fietsontsluiting + vergr
LVA Bedaf natuurlijke parkeervoorziening
LVA Bedaf natuurlijke parkeervoorziening bijdrage derden
LVA Groene inpassing fietspad met dubbele bomenlaan
LVA Groene inpassing fietspad bijdrage derden
LVA Herinneringenbos
LVA HOV groene-halte
LVA Lagerbosweg alternatieve ontsluiting
LVA landschapsversterking gemeentelijk
LVA Maashorst algemeen
LVA Maashorst algemeen bijdrage reserve/voorziening
LVA Maashorst algemeen bijdrage derden
LVA Maashorst regierol
LVA Maashorst regierol bijdrage reserve/voorziening
LVA Maashorst regierol bijdrage derden
LVA recreatieve verbinding Stad-Land
LVA speelbos
LVA verstrekking dreven en driften
Maashorst IUP 2009
Markstraat herinrichting onderhoud bomen
Mellepark renovatie beplantingen
Merketon renovatie beplantingen
Moleneind parkeervoorzieningen
Molens onderhoud
Molens onderhoud; bijdrage voorziening groot onderhoud
Morel en Vijfhuizerweg beplanting
Morel en Vijfhuizerweg bomen
Morene/Den Brier herstel bomenstructuur
Nonnenveld herstel kademuren
Octopus renovatie bijveld 3
Octopus verlichting bijveld 3
Recreatieve voorzieningen vervanging
Red Sox kleedaccommodatie
Renov hoofdveld Volkel
Renov hoofdveld Volkel; bijdrage voorziening groot onderhoud
RKSV Volkel renovatie kleedlokalen
Smalspoor traktor
Sport/speelvelden voorziening groot onderhoud
Sport/speelvelden (dekking voorziening groot onderhoud)
Sportgebouwen voorziening groot onderhoud
Sportgebouwen (dekking voorziening groot onderhoud)
Sportpark Uden outdoor fitness, calisthenics
Sportvelden verticuteermachine
Terra Victa kleedlokalen sporthal
UDI'19 renovatie kunstgras veld 1
UDI'19 kunstgrasveld toplaag
Verreiker aanschaf
Vijverpartijen herstel natuurlijke oevers
Voertuig bossen aankoop
Vrachtwagen
VV Odiliapeel renovatie bijveld 2
VV Volkel renovatie bijveld 2
VV Volkel verlichting bijveld 2
Werktuigdrager met gecombineerde opbouw
Zoggel-Oost verv. Bomen
Overige kredieten
Overige kredieten bijdrage reserve/voorziening
Overige kredieten bijdrage derden
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Start
jaar
2011
2019
2022
2022
2021
2019
2019
2019
2019
2020
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2009
2017
2020
2021
2018
2019
2019
2019
2019
2020
2019
2020
2020
2019
2018
2019
2019
2018
2020
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2016
2021
2021
2021
2020
2020
2015
2020
2021
2021
2018
2018

Krediet
gevot.
190
0
0
0
0
0
0
0
0
0
191
212
-60
1.055
0
134
27
858
201
158
-1.137
-2.566
230
-69
-50
245
137
1.078
385
122
0
0
126
0
0
0
0
0
0
0
0
0
210
0
0
240
0
15
-15
259
-259
0
0
438
0
0
0
0
0
185
0
0
0
145
150
2.620
-540
-57

Restant
Verv
krediet
Nieuw
31-12-18
190
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37
52
-60
463
80
130
16
58
41
18
0
-244
48
0
-47
12
3
58
152
122
0
0
126
0
0
0
0
0
0
0
0
0
210
0
0
240
0
13
-15
80
-259
0
0
-12
0
0
0
0
0
2
0
0
0
145
147
1.476
-347

V
V
V
V
V
N
V
V
N
V
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
V
V
V
N
V
V
V
V
V
V
V
V
V
N
V
V
V
V
V
V
V
V
N
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Totaal

2018

2019

2020

2021

2022

0
75
100
25
75
150
18
-18
50
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
75
25
0
7
-7
15
15
50
115
62
21
285
0
16
-16
0
43
66
-66
0
0
20
25
0
25
326
61
25
19
0
57
28
11
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
75
0
0
0
150
18
-18
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
7
-7
15
15
0
115
0
0
75
0
16
-16
0
0
0
0
0
0
20
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
0
0
0
0
0
0
50
0
62
21
70
0
0
0
0
43
15
-15
0
0
0
0
0
0
0
0
25
19
0
57
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
0
0
0
0
0
15
-15
0
0
0
0
0
25
326
61
0
0
0
0
28
11
0
0
0
0
0

0
0
100
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
0
0
0
0
0
36
-36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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INVESTERINGEN GEMEENTE UDEN

(Bedragen in € 1.000,- ex. BTW)

Programma 6 Sociaal Domein
De Balans functionele verbouwing
De Balans functionele verbouwing bijdrage derden
De Schakel en Balans valbeveiliging
Gebied-Oost commerciële kindfuncties
Gebied-Oost nieuwbouw ontmoetingsplein
Management informatiesysteem
Nieuwe PIT Professionele keuken
Overige kredieten
Overige kredieten bijdrage reserve/voorziening
Overige kredieten bijdrage derden
Totaal programma 6
Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
2 overstorten verleggen
2 overstorten verleggen bijdrage voorziening riolering
Aalstweg riolering
Afvalbakken vervanging / aanschaf
Algemene voorbereidingskosten riolering
Algemene voorbereidingskosten riolering bijdrage voorziening
Begraafplaats beheersysteem
Begraafplaats overkapping afscheidsplaats
Birgitinessen-/St. Janstraat rehabilitatie riool
Bouwkundig vervangen 3 gemalen
Bouwkundig vervangen 3 gemalen; bijdrage voorziening riolering
De Leijgraaf afvoer riooloverstortwater
Diverse afkoppelprojecten
Diverse afkoppelprojecten
Diverse afkoppelprojecten
Diverse afkoppelprojecten; bijdrage voorziening riolering
EVZ 2014-2016
Glascontainers ondergrondse
Groen- en infiltratievoorzieningen
Groen- en infiltratievoorzieningen
Groen- en infiltratievoorzieningen
Groen- en infiltratievoorzieningen; bijdrage voorziening riolering
Heinsbergenstraat Aanv
Helenastraat riolering
Helenastraat riolering; bijdrage voorziening riolering
Hockeyweg/Udenseweg riolering
Hurk riolering
Hurk riolering; bijdrage voorziening riolering
Kerstr./St.Janstraat/Veghelsedijk aanleg IT riool
Krijten riolering
Krijten riolering; bijdrage voorziening riolering
Maatregelen riolering
Maatregelen riolering; bijdrage voorziening riolering
Markstraat riolering herinrichting
Mechanisch- en elektrisch gemalen
Mechanisch- en elektrisch vervangen gemaal 502
Mechanisch- en elektrisch vervangen gemaal 502; bijdrage voorziening riolering
Meeliftprojecten riolering
Meeliftprojecten riolering; bijdrage voorziening riolering
Morel en Vijfhuizerweg riolering
Ondergrondse glascontainer
Ondergrondse restafvalcontainers vervanging
Oosterheidsestraat/Houtduiflaan riolering
Oude Maasstraat riolering
Rechtestraat riolering
Remplace drukriolering
Remplace drukriolering fase 2
Restafvalcontainers ondergrondse
Riolering maatregelen
Snoekstraat riolering
Snoekstraat riolering; bijdrage voorziening riolering
Tunnelgemalen renovatie
Veghelsedijk rehabilitatie riool
Vervanging pompen drukriolering
Violierstraat riolering
Violierstraat riolering; bijdrage voorziening riolering
Overige kredieten
Overige kredieten bijdrage reserve/voorziening
Overige kredieten bijdrage derden
Totaal programma 7
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Start
jaar

Krediet
gevot.

Restant
krediet
31-12-18

Verv
Nieuw

Totaal

2018

2019

2020

2021

2022

2018
2018
2019
2019
2018
2020
2019

280
-125
0
0
600
0
0
237
-66

-10
0
0
0
600
0
0
103
-66

V
V
N
N
N
V
N

926

627

0
0
22
500
135
28
65
0
0
0
750

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
22
500
118
0
65
0
0
0
704

0
0
0
0
18
28
0
0
0
0
46

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1.090
0
0
0
0
165
0
0
0
336
373
0
0
433
0
100
100
0
0
130
0
0
238
0
0
580
0
0
0
0
333
213
0
0
68
0
0
0
398
160
382
170
300
900
0
671
0
0
0
250
1.630
0
0
877
-105

0
0
0
41
0
0
0
0
165
0
0
0
335
317
0
0
430
0
100
100
0
0
10
0
0
8
0
0
341
0
0
0
0
333
132
0
0
43
0
0
0
210
160
381
170
299
-318
0
669
0
0
0
250
710
0
0
354
0

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

5.240

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

70
-70
340
0
10
-10
24
25
0
90
-90
0
0
0
285
-285
0
0
0
0
100
-100
0
270
-126
0
540
-250
0
780
-310
862
-862
0
0
30
-30
20
-20
572
104
0
0
0
0
0
0
0
0
75
-35
0
0
0
990
-330
0
0
0
2.668

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
0
0
0
0
0
104
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
388
0
0
0
35
0
0
0
0

9.792

70
-70
340
0
10
-10
24
25
0
90
-90
38
0
0
285
-285
0
104
0
0
100
-100
0
270
-126
0
540
-250
0
780
-310
862
-862
0
0
30
-30
20
-20
572
104
0
0
0
0
0
0
388
0
75
-35
35
0
0
990
-330
0
0
0
3.232

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2019
2019
2019
2016
2019
2019
2019
2019
2016
2019
2019
2020
2017
2018
2019
2019
2014
2020
2018
2017
2019
2019
2016
2019
2019
2018
2019
2019
2013
2019
2019
2019
2019
2016
2017
2019
2019
2017
2019
2019
2019
2013
2017
2018
2017
2017
2016
2020
2018
2019
2019
2020
2015
2006
2019
2019

0
0
564
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INVESTERINGEN GEMEENTE UDEN

(Bedragen in € 1.000,- ex. BTW)

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Gebied-Oost algemene plankosten
Hoenderbos III woonrijp maken
Hoenderbos III woonrijp maken bijdrage derden
Maashorst bouwrijp maken Park Kamer 1
Maashorst Kamer 1 woonrijp maken Park
Spechtenlaan 2e fase bouw- en woonrijp maken
Startersleningen gemeenterekening Vrom 3 mln
Startersleningen gemeenterekening Vrom
Startersleningen gemeenterekening Vrom
Uden-Noord 1 beschikbaar uitvoeringsbudget bouwrijp maken
Uden-Noord 1 bijdrage Maashorst
Velmolen-Oost beschikbaar uitvoeringsbudget bouwrijp maken
Velmolen-Oost fase 1 woonrijp maken
Velmolen-Oost fase 2 bouwrijp maken
Velmolen-Oost fase 2 bouwrijp maken bijdrage derden
Velmolen-Oost fase 3 bouwrijp maken
Velmolen-Oost fase 3 woonrijp maken
Volkel West 2 bouwrijp maken
Overige kredieten
Totaal programma 8
Programma 9 Bedrijfsvoering
Balie centrale hal ontmanteling
Basisregistratie grootschalige topografie
E-lerningtool privacyproof
Garage vervangen vloer
Gebouwenbeheersysteem
Gemeente eigendommen groot onderhoud
Gemeente eigendommen groot onderhoud bijdrage reserve / voorziening
Gemeentehuis vervangen bureaustoelen
Gemeentehuis vervangen vloerbedekking
Gemeentehuis vervanging tapijt
Gemeentehuis groot onderhoud
Gemeentehuis groot onderhoud bijdrage reserve / voorziening
Gemeentewerf bliksembeveiliging
Gemeentewerf + Aula begraafplaats valbeveiliging
Huisvestingsconcept het nieuwe Udens werken
ICT Accespoints
ICT pinautomaten
ICT servers
ICT servers
ICT smartphones
ICT werkstations, laptops en tablets
ICT werkstations, laptops en tablets
ICT werkstations, laptops en tablets
ICT werkstations, laptops en tablets
ICT werkstations, laptops en tablets
ICT werkstations, laptops en tablets
Multicenter valbeveiliging
Regelkasten renovatie
Telefooncentrale implementatiekosten
Vloeistofdichte vloer brandstofpomp
Zit-sta bureaus aanschaf
Overige kredieten
Overige kredieten / bijdrage reserve / voorziening
Totaal programma 9
Programma 10 Bestuur en dienstverlening
Stemhokjes verkiezingen
Overige kredieten
Totaal programma 10
Totaal generaal
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Start
jaar

Krediet
gevot.

Restant
krediet
31-12-18

Verv
Nieuw

Totaal

2018

2019

2020

2021

2022

2019
2008
2008
2014
2018
2011
2011
2018
2019
2013
2015
2017
2008
2008
2008
2016
2017
2015

0
1.789
0
247
103
377
3.000
2.500
0
413
626
134
2.843
896
-3
537
570
324
1.187
15.543

0
336
31
23
103
93
1.000
1.000
0
413
153
134
7
25
0
19
543
-42
123
3.961

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

275
0
0
0
0
0
0
0
2.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.775

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

138
0
0
0
0
0
0
0
2.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.638

138
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
138

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2019
2022
2019
2020
2020
2019
2019
2018
2019
2020
2018
2018
2020
2019
2018
2019
2022
2018
2019
2019
2022
2018
2019
2020
2021
2022
2020
2019
2018
2020
2019

0
0
0
0
0
0
0
150
0
0
147
-147
0
0
170
0
0
312
0
0
0
120
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
150
0
0
44
-147
0
0
168
0
0
300
0
0
0
22
0
0
0
0

0
41
0
0
901
-387
1.307

0
37
0
0
535
-387
722

N
V
N
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
N
N
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
N
V
V
V
N

16
27
23
12
25
1.774
-1.774
0
28
21
0
0
9
22
0
21
43
0
852
386
195
0
72
80
195
20
17
100
41
18
150
0
0
2.372

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

16
0
23
0
0
298
-298
0
28
0
0
0
0
22
0
21
0
0
852
148
0
0
72
0
0
0
17
100
0
0
150
0
0
1.449

0
0
0
12
25
289
-289
0
0
21
0
0
9
0
0
0
0
0
0
26
0
0
0
80
0
0
0
0
0
18
0
0
0
190

0
0
0
0
0
817
-817
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
0
0
0
0
195
0
0
0
0
0
0
0
0
231

0
27
0
0
0
370
-370
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
0
0
176
195
0
0
0
0
20
0
0
41
0
0
0
0
502

0
52
52

0
15
15

V

25
0
25

0
0
0

0
0
0

0
0
0

25
0
25

0
0
0

64.387

26.723

0 17.689 11.263

6.839

6.590

2021

0 42.382

Herindelingsscan Landerd en Uden

Totaal investeringen

Voor de periode 2019-2022 is in totaal € 42,2 miljoen aan investeringen opgenomen.
De belangrijkste programma’s waarin geïnvesteerd wordt zijn:
 Verkeer en Vervoer: 58% (€ 24,5 miljoen)
De belangrijkste investeringen zijn diverse projecten uit het Gemeentelijke verkeersen vervoersplan (GVVP): € 12,2 miljoen

Sport, cultuur en recreatie: 13% (€ 5,5 miljoen)
Belangrijke investeringen zijn de nieuwbouw van de sportzaal Gebied-Oost (€ 1,4
miljoen) en de nieuwbouw van de turnhal Germenzeel (€ 0,9 miljoen).
 Onderwijs: 8% (€ 3,2 miljoen)
De belangrijkste investering is de nieuwbouw van Camelot en Palster (3,0 miljoen)
Volkshuisvesting, Milieu en duurzaamheid: 8% (€ 3,2 miljoen)


De wijze van dekking van de lasten is aannemelijk.

Herindelingsscan Landerd en Uden
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8.10 Grondexploitatie Landerd
Plannen in ontwikkeling voor rekening en risico van de gemeente
In dit onderdeel is een korte beschrijving opgenomen van de stand van zaken van
bestemmingsplannen die in eigen beheer ontwikkeld worden (niet reguliere komplannen).
Wonen
Op 4 april 2019 is de Woonvisie “Wonen in krachtige kernen” vastgesteld.
Er waren verschillende redenen om de vorige woonvisie uit 2015 te actualiseren. Sinds
de vaststelling in 2015 is de situatie op de woningmarkt sterk veranderd, en daarmee
ook de woonopgaven voor de gemeente Landerd. In de vorige woonvisieperiode was er
sprake van crisis op de woningmarkt. Gemeente Landerd moest een selectie maken in de
nieuwbouwplannen op enkele voorkeurslocaties. Voor overige locaties is een vrij
restrictieve houding gekozen.
‘Gamechangers’
In 2018 is gebleken dat de situatie op de Landerdse woningmarkt is veranderd en dat
geldt ook voor de opgave. Landelijke ontwikkelingen en wijzigingen in wetgeving spelen
mee: de nieuwe Woningwet en Huisvestingswet geven de woningcorporaties een andere
rol en positie, de woonruimteverdeling en het speelveld is gewijzigd. Er is sprake van
extramuralisering van de zorg. De maatschappij verandert steeds meer van een
verzorgingsstaat in een participatiesamenleving. De toestroom van vluchtelingen naar
Europa is de afgelopen jaren sterk gegroeid en de huisvesting van extra groepen
statushouders heeft ook in gemeente Landerd invulling gekregen. Ook arbeidsmigranten
zijn werkzaam in de land- en tuinbouw in Landerd en zoeken hun (tijdelijke) plek op de
woningmarkt. De huishoudenssamenstelling en leeftijdsopbouw veranderd. Er zullen
steeds meer éénpersoonshuishoudens in een woning wonen en Nederland vergrijst. Een
grote impact op het terrein van duurzaamheid en wonen zijn de afspraken over CO2reductie, gemeenten werken toe naar gasloze woonwijken. Gemeenten zien zichzelf in
toenemende mate als maatschappelijke partner en nemen steeds meer een faciliterende
en regievoerende rol in. Voor de uitvoering van haar beleid zoekt de gemeente meer
maatschappelijke partners, inwoners en ondernemers op voor realisatiekracht. Kortom,
genoeg redenen om de woonvisie te actualiseren.
Meer ruimte voor initiatieven en woonambities uit coalitieprogramma
Naast bovenstaande ‘gamechangers’ wenst de gemeenteraad een nieuwe woonvisie die
meer ruimte biedt voor initiatieven en een visie die uitnodigend en flexibel is voor
initiatieven vanuit en voor de kernen Schaijk, Zeeland en Reek.
Het coalitieprogramma 2018-2022 “Krachtige kernen in de Maashorst” geeft een
vertrekpunt aan voor de woonvisie. De essentie uit dit programma voor wonen, zijn
tevens de 3 leidende principes voor deze woonvisie:
 Alle inwoners, jong en oud, kunnen zo veel mogelijk in het dorp blijven wonen waar
men vandaan komt en nabij hun naasten. Dat vraagt om passend en betaalbaar
bouwen in elke kern voor alle (toekomstige) doelgroepen, innovatief,
levensloopbestendig en klimaatneutraal.
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Met een divers woningaanbod faciliteren we sterke en zelfredzame
gemeenschappen, deze gemeenschappen zijn van essentieel belang voor de vitaliteit
en toekomstbestendigheid van onze kernen.
Zeeland, Reek en Schaijk behouden hun eigen kracht als kern en identiteit, we blijven
investeren in de leefbaarheid en de toekomstbestendigheid.

Intentie tot fusie met gemeente Uden
De intentie is uitgesproken door de gemeenteraden van gemeente Landerd en gemeente
Uden voor een gemeentelijke fusie per 1 januari 2022. De eerste stappen in dit traject
zijn gezet. De impact van dit proces op het gemeentelijk woonbeleid is op dit moment
niet groot. In een later stadium zal het woonbeleid mogelijk om afstemming vragen.
Wonen

In 2018 zijn veel woningen gebouwd onder meer in de uitbreidingsplannen Akkerwinde
te Schaijk, en Repelakker te Zeeland. Tevens zijn diverse plannen gereedgekomen
waarmee realisering van nog meer woningen in de toekomst mogelijk is (bijvoorbeeld CP
Schaijk).
Verder zijn prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporatie.
Werken

Landerd heeft bedrijventerrein Voederheil II en woon-werk locatie Reek-Zuid ontwikkeld.
Voederheil II betreft een bedrijventerrein (circa 6,7 ha uitgeefbaar) met kavels (1.000 tot
5.000 m²) met flexibele grenzen waardoor maatwerk geleverd kan worden. Na de
vaststelling van het bestemmingsplan is het plan bouwrijp gemaakt en begonnen met de
uitgifte. Er is inmiddels 3,2 hectare daadwerkelijk verkocht en er lopen gesprekken met
verschillende potentiële kandidaten.
Reek-Zuid betreft een Woon-werkgebied (circa 4 ha uitgeefbaar) met kavels van 750 tot
1.775 m².
De verkoopbaarheid van de kavels is de afgelopen jaren lastig gebleken. Inmiddels is er
toch één woonwerkkavel verkocht van 750m². Verder is er vanuit verschillende
ondernemers en ontwikkelaars meer concrete interesse getoond voor kavels op ReekZuid.
Gemeente Landerd
Bouwgrond in exploitatie (BIE)
(alle bedragen in € 1.000,- afgerond)
Complex
Kern
Risico
Jaar
profiel
gereed
in %
Achter-Oventje
Akkerwinde
Kerkpad III
Reek Zuid
Repelakker
Vensteeg
Voederheil
LOG Graspeel
Totaal

Zeeland
Schaijk
Reek
Reek
Zeeland
Zeeland
Zeeland
Zeeland

50%
0%
30%
50%
10%
0%
10%
50%

2020
2021
2020
2027
2022
2019
2023
2020

BoekBalansNog te
Nog te
TussentijdsGeraamd resultaat Verliesvoorwaarde
waarde
realiseren realiseren genomen netto
eind
ziening
31-12-18
31-12-18 kosten
opbrengsten
winst
contante waarde
31-12-18
waarde *
87
87
15
486
0
369
384
0
-537
-537
1.082
756
1.159
199
211
0
21
21
116
576
2.060
422
439
0
7.875
3.784
1.161
4.944
0
-3.424
-4.091
4.091
748
748
730
1.818
1.439
314
340
0
1.102
227
269
495
0
-858
-875
875
2.764
2.764
1.056
4.623
474
727
802
0
764
212
505
717
77
-530
-552
552
12.822
7.304
4.934
14.415
5.210
-2.781
-3.342
5.518

Tabel 8.9.1. Bouwgrond in exploitatie (BIE)

Bron: jaarrekening 2018
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De hoogte van de aanwezige verliesvoorzieningen komt overeen met de benodigde
verliesvoorzieningen. De gemeente Landerd heeft de voorziening gevormd op basis van
eindwaarde. Op grond van de regelgeving van het BBV mag de gemeente zelf een
keuze maken tussen eindwaarde of netto contante waarde.
Achter Oventje (Zeeland)
Type plan:
uitbreidingslocatie woningbouw
Totale oppervlakte:
2.227 m2
Uitgeefbaar:
2.227 m2
Planvorming:
Geheel bouwrijp en woonrijp, nog 2 grote uit te geven kavels
Risicoprofiel:
50%
Winstneming:
€ 0,- tot en met 2018

Toelichting
Evenals het complex Vensteeg betreft het hier ook een Ruimte voor Ruimte locatie met
twee grote uit te geven kavels. In 2012 is als stimuleringsmaatregel de grondprijs per m2
verlaagd naar € 213,60.
Akkerwinde fase 2 (Schaijk)
Type plan:
uitbreidingslocatie woningbouw
Totale oppervlakte:
56.017 m2
Uitgeefbaar:
2.988 m2
Planvorming:
Geheel bouwrijp, fase 2 nog woonrijp maken, nog 14 kavels
uit te geven
Risicopercentage:
0%
Winstneming:
€ 1.159.000 (t/m 2018)

Toelichting
De tweede fase van plan Akkerwinde is ontworpen met grotendeels dezelfde uitgangspunten als de eerste fase. Het uitwerkingsplan ligt in de woonwijk Akkerwinde te Schaijk.
Met het uitwerkingsplan (vastgesteld op 27 februari 2017) wordt de realisatie van 70 tot
100 woningen in het oostelijk deel van de wijk mogelijk gemaakt. Het gaat daarbij om
een mix van rijwoningen, vrijstaande woningen en twee onder één kap woningen. Het
uitwerkingsplan betreft de afrondende fase van de wijk, waarbij het oostelijk deel van de
wijk wordt ontwikkeld.
De planning voor verkoop is bijgesteld, onder andere naar aanleiding van nieuwe
overeenkomsten met ontwikkelaars.
Kerkpad III (Reek)
Type plan:
Totale oppervlakte:
Uitgeefbaar:
Planvorming:
Risicopercentage:
Winstneming:
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uitbreidingslocatie woningbouw
24.772 m2
2.173 m2
Geheel bouwrijp, nog woonrijp maken, nog 4 kavels uit te
geven
30%
€ 2.060.000 (t/m 2018). Dit is voor het gehele project
Kerkpad
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Toelichting
Kerkpad, fase III betreft de laatste fase van het plan Kerkpad. Fase I en II van het plan
Kerkpad zijn gereed. Het totale woningbouwprogramma bestaat ui 58 woningen en één
gezinsvervangend huis.
Reek Zuid
Type plan:
Totale oppervlakte:
Uitgeefbaar:
Planvorming:
Risicopercentage:
Winstneming:

uitbreidingslocatie, woon-werkgebied
33.487 m2
29.069 m2
Geheel bouwrijp, nog woonrijp maken, nog 28.465 m2 uit te
geven
50%
De grex is verlieslatend (€ 4.091.000,- eindwaarde), derhalve
geen winstneming mogelijk. Het verwachte verlies is afgedekt
middels een voorziening.

Toelichting
Voor de kavels op Reek-Zuid is sinds 2017 meer animo gekomen. Hiervoor is de
gemeente in gesprek met verschillende ondernemers en ontwikkelaars. Indien
bestemmingsplanwijzigingen nodig zijn, zal dit per ontwikkeling worden bezien.
Repelakker
Type plan:
Totale oppervlakte:
Uitgeefbaar:
Planvorming:
Risicopercentage:
Winstneming:

uitbreidingslocatie woningbouw
57.640 m2
8.764 m2
Geheel bouwrijp, fase 1 en 2 nog woonrijp maken, nog 18
kavels uit te geven
10%
€ 1.439.000 (t/m 2018)

Toelichting
Bijna zelf bouwen? Het kan in het bouwprogramma Repelakker, waar onder andere
levensloopbestendige twee-onder-een-kapwoningen in deze nieuwe wijk van Zeeland
gebouwd worden.
De woningen in de eerste vijf fasen van Repelakker zijn opgeleverd. De zesde fase met
vier riante tweekappers is in aanbouw. Fase 7 met acht levensloopbestendige
tweekappers is in verkoop. De planning voor verkoop is bijgesteld, onder andere naar
aanleiding van nieuwe overeenkomsten met ontwikkelaars.
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Vensteeg (Zeeland)
Type plan:
Totale oppervlakte:
Uitgeefbaar:
Planvorming:
Risicopercentage:
Winstneming:

Uitbreidingslocatie woningbouw
6.308 m2
4.920 m2
Nagenoeg geheel bouw- en woonrijp, nog 1 kavel uit te geven
0%
De GREX is verlieslatend (€ 875.000,- eindwaarde), derhalve
geen winstneming mogelijk. Het verwachte verlies is afgedekt
middels een voorziening.

Toelichting
In dit Ruimte voor Ruimte complex zijn nog een drietal kavels uit te geven. Het betreft hier
moeilijk te verkopen kavels vanwege de grootte van de kavels.
In 2018 zijn de verhuurde achtertuinen overgeheveld naar maatschappelijk vastgoed
(BBV).
Dit betekende wel een stijging van het verlies voor Vensteeg.
Voederheil II (Zeeland)
Type plan:
bedrijventerrein
Totale oppervlakte:
66.398 m2
Uitgeefbaar:
29.500 m2
Planvorming:
Fase 1 en fase 2 nog bouw- en woonrijp maken, nog
36.898 m2 uit te geven
Risicopercentage:
10%
Winstneming:
€ 474.000 (t/m 2018)

Toelichting
Voederheil II betreft een bedrijventerrein (6,7 ha uitgeefbaar) met kavels (1.000 tot
5.000 m2) met flexibele grenzen waardoor maatwerk geleverd kan worden. Na de
vaststelling van het bestemmingsplan is het plan bouwrijp gemaakt en begonnen met de
uitgifte. Er zijn inmiddels 12 kavels daadwerkelijk verkocht en er lopen verschillende
gesprekken met potentiële kandidaten. De verwachting is dat in 2019 alle kavels zijn
verkocht.
Door het verwachte herstel van de economie zijn in de planning de verkopen iets naar
voren gehaald. Verder zijn de risico’s beperkt omdat de gemeente niet rekent met een
index op de grondprijs van € 120,-. Deze prijs is in de berekening tot en met 2018 een
vaste prijs. Voor de uitgaven is wel gerekend met een indexering.
Het herstel heeft zich in 2018 voortgezet. Er zijn diverse percelen verkocht en er vinden
gesprekken plaats met diverse geïnteresseerde partijen.
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LOG Graspeel
Type plan:
Totale oppervlakte:
Uitgeefbaar:
Planvorming:
Risicopercentage:
Winstneming:

landbouwontwikkelingsgebied
niet van toepassing
niet van toepassing
Geheel bouw- en woonrijp, nog enkele grondtransacties
50%
€ 77.000 (t/m 2018)
De GREX is verlieslatend (€ 552.000,- eindwaarde), derhalve
geen winstneming meer mogelijk. Het verwachte verlies is
afgedekt middels een voorziening.

Toelichting
Er is een overeenkomst met de provincie waarin is geregeld dat zij voor 50% garant
staan voor de nadelige exploitatie uitkomsten.
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8.11 Grondexploitatie Uden
Bouwgrond in exploitatie (BIE)
Gemeente Uden
Bouwgrond in exploitatie (BIE)
(alle bedragen in € 1.000,- afgerond)
Complex
Kern

Locatie Schepersweg
Spechtenlaan 2e fase
Bedrijfsterrein Goorkens
Herstructurering Loopkant-Liessent
De Ruiter (voorheen Nieuw Hoenderbos)
Hoenderbos/Velmolen
Uden-Noord 1
Velmolen Oost
Bedrijfsterrein Hoogveld
Uden-Noord 2
Hoevenseweg
Hockeyweg (brandweer)
Totaal

Uden
Odiliapeel
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden
Uden

Risico
profiel

Jaar
gereed

laag
gemiddeld
gemiddeld
laag
hoog
gemiddeld
hoog
laag
laag
hoog
laag
gemiddeld

2019
2022
2023
2019
2023
2022
2024
2021
2024
2021
2021
2020

BoekBalansNog te
Nog te
Tussentijds Geraamd Geraamd Verliesvoorwaarde
waarde
realiseren realiseren
genomen
resultaat resultaat
ziening
31-12-18
31-12-18 kosten
opbrengsten winst
NCW
einddatum
31-12-18
-87
-180
182
0
-93
-95
93
450
362
891
1.247
-89
-94
89
2.859
2.859
238
4.970
9.928
1.697
1.873
n.v.t.
3.752
460
239
633
-3.292
-3.358
3.292
6.403
6.403
4.368
10.858
78
87
n.v.t.
-320
-320
1.005
2.063
19.339
1.273
1.378
n.v.t.
18.177
8.939
7.464
15.238
-9.238
-10.404
9.238
-5.346
-5.346
4.226
1.604
11.507
2.566
2.723
n.v.t.
5.375
5.375
518
11.529
12.421
5.004
5.635
n.v.t.
2.664
1.237
577
1.727
-1.426
-1.514
1.426
29
29
64
328
221
235
n.v.t.
510
510
104
614
0
0
n.v.t.
34.467
20.329
19.876
50.810
53.195
-3.298
-3.532
14.138

Tabel 8.11.1. Bouwgrond in exploitatie (BIE)

Bron: jaarrekening 2018 en MJP 2019

*Per 1-1-2019

De hoogte van de aanwezige verliesvoorzieningen komt overeen met de benodigde
verliesvoorzieningen. De gemeente Uden heeft de voorziening gevormd op basis van
netto contante waarde. Op grond van de regelgeving van het BBV mag de gemeente
zelf een keuze maken tussen eindwaarde of netto contante waarde.
Locatie Schepersweg
Type plan:
inbreidingslocatie woningbouw, combi particuliere
grondbezitter/gemeente
Totale oppervlakte:
circa 23.000 m2
Uitgeefbaar:
circa 4.500 m2 (betreft 5 gemeentelijke kavels)
Planvorming:
Nagenoeg bouwrijp, 1 kavel uit te geven
Risicoprofiel:
laag
Winstneming:
De GREX is verlieslatend (€ 95.000,- eindwaarde), derhalve
geen winstneming mogelijk. Het verwachte verlies is afgedekt
middels de voorziening exploitatienadelen.

Toelichting
Dit plangebied is opgedeeld in twee deelgebieden: een particulier deel (12 kavels) en
een gemeentelijk deel (5 kavels). Hierbij is rekening gehouden met de in het midden van
het gebied 3 bestaande vrijstaande woningen.
In totaal gaat het voor de gemeentelijke kavels om circa 4.500 m2 bouwgrond ten
behoeve van vrijstaande woningen.
De grondexploitatie is in 2008 vastgesteld. In 2013 is het bestemmingsplan voor deze
locatie onherroepelijk geworden. Bij archeologische onderzoeken in 2014 zijn
waardevolle vondsten gedaan. Er bleek een grafveld en nederzetting van boeren rond
550 na Christus begraven op deze locatie. De opgravingen zijn door een
onderzoeksbureau uitgevoerd, in samenwerking met lokale vrijwilligers, studenten en
grafveldspecialisten van de Universiteit van Leiden. Ondanks een bijdrage van de
provincie bleek dit een hoge kostenpost voor deze grondexploitatie.
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Verkoop van de kavels bleek in tijden van crisis lastig, het eerste gemeentelijke kavel is in
2015 verkocht. In 2017 zijn drie kavels verkocht en het laatste kavel is begin 2018
geleverd.
Laatste stand van zaken

Nu het laatste kavel verkocht is resteert binnen deze grondexploitatie alleen nog het
woonrijp maken van het gebied. Dit zal in 2019 opgepakt worden in combinatie met
onderhoudswerkzaamheden aan de Schepersweg.
Spechtenlaan 2e fase Odiliapeel
Type plan:
inbreidingslocatie maatschappelijk
Totale oppervlakte:
circa 2,9 hectare
Uitgeefbaar:
circa 1,7 hectare
Planvorming:
Geheel bouwrijp, nog kavels te leveren/uit te geven en
woonrijp maken
Risicoprofiel:
gemiddeld
Winstneming:
De GREX is verlieslatend (€ 94.000,- eindwaarde), derhalve
geen winstneming mogelijk. Het verwachte verlies is afgedekt
middels de voorziening exploitatienadelen.

Toelichting
Aan de Spechtenlaan in Odiliapeel, grenzend aan het bos ligt deze uitbreidingslocatie.
In 2 fases is het aantal woningen in Odiliapeel uitgebreid om daarmee tegemoet te
komen aan de woningbouwbehoefte in deze kern. Het aantal gewenste nieuwe
woningen kon niet binnen inbreidingslocaties gevonden worden. Vandaar dat gezocht is
naar een uitbreidings-locatie grenzend aan bestaand woongebied. De eerste fase is
gebouwd in de jaren 2005-2008. Het gebied voor deze 2e fase is circa 2,9 hectare
grond waarvan circa 1,7 hectare uitgegeven wordt.
De grondexploitatie is in 2011 vastgesteld. In datzelfde jaar is het eerste
bestemmingsplan voor deze locatie vastgesteld. Hierbij was het deel tussen Zonnedauw
en Turfsteker uitgewerkt, voor het andere deel was opgenomen “wonen, uit te werken”.
In 201 7 is de uitwerking in procedure gebracht. In dit plan worden in totaal 67
grondgebonden woningen gebouwd met een dorpse typologie.
Hiervan zijn 12 woningen sociale huurwoningen. Daarnaast worden er rijwoningen, twee
onder één kapwoningen en vrijstaande woningen gebouwd.
Het plan is in 3 delen in de markt gezet waarbij het laatste deel, rechtsboven, momenteel
in de verkoop is. Deelgebied 1 is geheel verkocht en bebouwd. Binnen deelgebied 2 is
nog 1 kavel beschikbaar, de rest is verkocht, voor een deel nog te leveren en voor een
deel in aanbouw. Deelgebied 3 is deels verkocht, deels in optie en deels nog vrij.

Herindelingsscan Landerd en Uden

103

Laatste stand van zaken

Met Area is eind 2018 een overeenkomst gesloten voor in totaal 12 sociale
huurwoningen, verdeeld over 2 woningbouwblokken. Deze gronden worden in het eerste
kwartaal van 201 9 geleverd. Voor de vrije kavels op het meest noordelijke deel heeft
begin 2019 een lotingsprocedure plaatsgevonden en zijn kavels in optie/gereserveerd.
Daarna is de reguliere verkoopprocedure opgestart en inmiddels zijn er opties genomen
op enkele kavels.
Het woonrijp maken van de delen die reeds bebouwd zijn zal zo snel mogelijk opgestart
worden, beginnend met het deel tussen Zonnedauw en Turfsteker.
Bedrijfsterrein Goorkens
Type plan:
uitbreidingslocatie bedrijfsterrein
Totale oppervlakte:
circa 60 hectare
Uitgeefbaar:
circa 44 hectare
Planvorming:
Geheel bouwrijp, alleen nog bedrijfskavels uit te geven
Risicoprofiel:
gemiddeld
Winstneming:
€ 9.752.648 t/m 2017 en € 175.000 in 2018

Toelichting plan
In dit plangebied ten westen van Hoogveld is nog circa 3,5 ha voor verkoop
beschikbaar. De uitgifte wordt jaarlijks in samenhang met Hoogveld bekeken. De
verwachte einddatum van de exploitatie is gelijk gebleven. In 2018 is geen grond
uitgegeven. In 2018 is € 175.000, - aan tussentijdse winst genomen.
Laatste stand van zaken

Per einde 2018 zijn er 2 kavels (1.695m2 in totaal) in overeenkomst welke nog geleverd
moeten worden. Er zijn daarnaast nog 7 kavels uit te geven. Hiervan zijn er 6 in optie.
Van een paar van deze opties zijn de geïnteresseerden in vergevorderd stadium maar
het is altijd afwachten elke opties omgezet worden in een verkoop.
Herstructurering Loopkant-Liessent
Type plan:
herontwikkeling en kwaliteitsverbetering private kavels in
bedrijventerrein
Totale oppervlakte:
circa 3,2 hectare aan herontwikkeling
Uitgeefbaar:
circa 2,3 hectare bestaand vastgoed en circa hectare aan
bouwkavels
Planvorming:
Nog 2 kavels opnieuw uit te geven
Risicoprofiel:
laag
Winstneming:
De grex is verlieslatend, derhalve geen winstneming mogelijk.
Het verwachte verlies (€ 3.358.000 op basis van eindwaarde) is afgedekt middels de
voorziening exploitatienadelen.

Toelichting plan
Voor dit plangebied is met de Stichting Beheer Bedrijfsterreinen Uden (SBBU) en de
Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) in 2008 een herstructureringsproject
opgezet.
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De belanghebbende ondernemers zijn via informatie- en meedenkavonden bij deze
herstructurering betrokken. De BOM heeft een bijdrage van circa € 1,5 miljoen voor de
herstructurering verstrekt welke is geregeld in een met de BOM in januari 2010 gesloten
participatieovereenkomst. Deze overeenkomst liep tot eind 2015 en is in december jl. in
overleg met de BOM beëindigd.
In totaal is in dit plangebied per 1-1-2019 nog 4.500 m2 uit te geven.
De Ruiter (voorheen
Type plan:
Totale oppervlakte:
Uitgeefbaar:
Planvorming:
Risicoprofiel:

Nieuw Hoenderbos)
uitbreidingslocatie woningbouw
circa 10,6 hectare
circa 3,9 hectare
Geheel bouwrijp, bestemmingsplan in procedure
hoog

Toelichting plan
Dit plangebied is gelegen ten zuidwesten van het plangebied Hoenderbos III en voorziet
in de bouw van maximaal 165 woningen.
Dit gebied is lange tijd onderdeel geweest van het complex Hoenderbos/Velmolen. In
2011 is de grondexploitatie afgesplitst vastgesteld onder de naam Hoenderbos IV. In
2013 is het bestemmingsplan voor deze locatie vastgesteld. Vanwege de situatie op de
woningmarkt op dat moment is eerst het plangebied Velmolen-Oost ontwikkeld en is dit
plan tijdelijk stil komen te liggen.
Inmiddels is dit plan weer opgepakt en is een nieuw bestemmingsplan in procedure. Een
nieuw plan was nodig als gevolg van gewijzigde marktomstandigheden ten opzichte van
het vorige plan.
In dit gebied is een diversiteit aan woningbouw voorzien. Bestaande structuren vanuit
Hoenderbos zijn in het plan De Ruiter voortgezet. Er komt een mix van sociale
huurwoningen, rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen en de mogelijkheid voor
andere type woningen staat ook open. Er komt zowel zelfbouw als bouw door
ontwikkelaars.
Laatste stand van zaken

Zoals vermeld zijn een aantal zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan ingediend.
De gemeente is onder andere in gesprek met instanties zoals de GGD om te kijken welke
(on)mogelijkheden er zijn voor dit gebied. In de loop van 2019 verwacht de gemeente
met een herzien plan te komen.
Hoenderbos/Velmolen
Type plan:
uitbreidingslocatie woningbouw
Totale oppervlakte:
circa 85 hectare
Uitgeefbaar:
circa 39 hectare
Planvorming:
Bestemmingsplan in voorbereiding
Risicoprofiel:
gemiddeld
Planvorming:
geheel bouwrijp, nog kavels aan Sesterlaan uit te geven
Winstneming:
€ 19,339 miljoen (t/m 2018)
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Toelichting plan
Dit exploitatiegebied is gelegen in het midden van het uitleggebied Uden-Zuid. Inmiddels
is zo’n 97% (circa 38 hectare) van het plangebied uitgegeven.
Ondanks dat dit gebied hoofdzakelijk woningbouw bevat, zijn er ook andere typen
bebouwing in dit gebied te vinden. Zo is er bij de entree aan de Verlengde Velmolen een
aantal bedrijven gevestigd, zoals CSU, Rabobank en Tandartspraktijk Uden-Zuid.
De laatste nog te ontwikkelen woningbouwlocatie bevindt zich aan de Sesterlaan, links
en rechts van de supermarkt. Tot het MeerJarenPerspectief 2018 waren hier 60
woningen voorzien op een kleine hectare uitgeefbare grond, te bouwen door BPD die
een bouwclaim heeft voor Uden-Zuid. Hoewel de planvorming voor dit gebied nog
loopt, is wel al duidelijk dat het aantal uit te geven m2 flink bijgesteld moet worden. Het
plan dat er lag ten tijde van de vorming van de coalitie is immers het uitgangspunt. Dat is
veel kleiner dan aanvankelijk was voorzien in deze grondexploitatie. De
grondopbrengsten zijn negatief bijgesteld als gevolg van het bijstellen van de uit te geven
m2. Voor nu is uitgegaan van een gebied van 6.750 m2 tegen de vastgestelde
grondprijs van 2019. Met een kleiner uitgeefbaar gebied nemen ook de kosten voor
woonrijp maken en bijbehorende plankosten toe.
Laatste stand van zaken

Op dit ogenblik wordt het woonprogramma zoals voor deze locatie opgenomen in het
coalitieakkoord stedenbouwkundig nader uitgewerkt. Daarbij wordt zoveel mogelijk
rekening gehouden met de uitgangspunten van de klankbordgroep voor de inrichting van
het groen rond deze ontwikkeling.
De planning is om voor de zomer tot een plan te komen dat vervolgens zal worden
kortgesloten met de klankbordgroep. Aansluitend wordt een bestemmingsplan gemaakt.
De planning is om in de tweede helft van 2019 tot een ontwerpbestemmingsplan te
komen.
Uden-Noord-1
Type plan:
Totale oppervlakte:
Uitgeefbaar:
Planvorming:
Risicoprofiel:
Winstneming:
Het verwachte verlies (€
exploitatienadelen.

uitbreidingslocatie ziekenhuis Bernhoven en woningbouw
circa 31 hectare
circa 19 hectare
Geheel bouwrijp, alleen nog bedrijfskavels uit te geven
hoog
De GREX is verlieslatend, derhalve geen winstneming mogelijk.
10.404.000,- eindwaarde) is afgedekt middels de voorziening

Toelichting plan
Het plangebied Uden-Noord I maakt onderdeel uit van het Masterplan Uden-Noord dat
medio 2012 door de raad is vastgesteld.
Het bestemmingsplan voor dit gebied is in 2009 vastgesteld. In dit bestemmingsplan is de
nieuwbouw van Ziekenhuis Bernhoven met mogelijkheden voor aanvullende
voorzieningen mogelijk gemaakt evenals woongebied aan de noord- en oostzijde van
Ziekenhuis Bernhoven (Park Maashorst).
De woongebieden zijn in dit bestemmingsplan als “uit te werken” opgenomen.
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Begin 2014 is het 1e uitwerkingsplan voor de woningbouw (Kamer 1) vastgesteld en het
gebied is bouwrijp gemaakt. Hierna is de verkoop gestart, de eerste kavel is eind 2015
verkocht.
Laatste stand van zaken

In 2018 zijn de laatste kavels in Kamer 1 van Park Maashorst verkocht waarvan er één
nog geleverd moet worden in 2019. De ontwikkeling van Kamer 2 heeft, naar aanleiding
van de uitkomsten van flora en fauna-onderzoek en nog uit te voeren archeologische
onderzoek, vertraging opgelopen. Op dit moment wordt één uitwerkingsplan voor de
Kamers 2 en 3 gemaakt. De gemeente verwacht in het najaar 2019 de ruimtelijke
procedure hiervoor af te ronden en in de tweede helft van 2019 het verkooptraject op te
kunnen starten. Met betrekking tot de ontwikkeling van Kamer 4 verwachten de gemeente
in de tweede helft van 2019 te starten met de voorbereiding.
Velmolen-Oost
Type plan:
Totale oppervlakte:
Uitgeefbaar:
Planvorming:

Risicoprofiel:
Winstneming:

uitbreidingslocatie woningbouw
circa 45 hectare
circa 19 hectare
Nog kavels aan de Gulden, Helmteken/Hellebaard en nabij
De Wijde Wereld te leveren/uit te geven. Diverse delen
woonrijp maken.
laag
€ 11,507 miljoen (t/m 2018)

Toelichting
Voor dit gebied aan de oostelijke zijde van Uden-Zuid is in juni 2007 door de Raad een
bestemmingsplan vastgesteld. Realisatie geschiedt door vaststelling van
uitwerkingsplannen.
Het plan voorziet in de bouw van ruim 700 woningen in verschillende prijsklassen.
Het totale gebied is circa 45 hectare groot waarvan 19 hectare uit te geven. Inmiddels is
circa 18 hectare uitgegeven.
In dit plan, zijn met name woningen, zowel grondgebonden als gestapeld, gerealiseerd.
Van (sociale) huur en koop tot zelfbouw.
Naast woningbouw is het SpeelLeerCentrum De Wijde Wereld in deze wijk gerealiseerd,
gelegen aan het eerdergenoemde wijkpark. Een plek waar een basisschool,
buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf en sporthal in één complex gebouwd zijn in
een groene omgeving.
Laatste stand van zaken

Er zijn nog 3 locaties waar grond geleverd /uitgegeven moet worden. Voor de percelen
aan de Gulden is het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Naar verwachting
wordt deze medio 2019 aan de raad aangeboden. Zodra het bestemmingsplan
onherroepelijk is kan er gebouwd worden. Er is een overeenkomst gesloten met twee
lokale bouwbedrijven welke de bouw en verkoop op zich zullen nemen.
In het deelgebied “Velmolen Buiten” zijn nog een 9-tal kavels welke bebouwd moeten
worden. Voor deze gronden is reeds in 2010 een overeenkomst gesloten. Een groot deel
van het plan is inmiddels gerealiseerd. We treden in overleg met de ontwikkelende partij
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zodat duidelijk wordt wanneer het gebied afgerond wordt qua bouw en geheel woonrijp
gemaakt kan worden.
Nabij De Wijde Wereld is nog een perceel met een maatschappelijke functie
beschikbaar. We zijn in overleg met de school over de mogelijkheden van deze locatie.
Er zijn nog verschillende delen woonrijp te maken, dit zal ook in de loop van 2019
opgepakt worden voor zover dit mogelijk is.
Bedrijfsterrein Hoogveld
Type plan:
uitbreidingslocatie bedrijfsterrein
Totale oppervlakte:
circa 42 hectare
Uitgeefbaar:
circa 33 hectare
Planvorming:
Geheel bouw- en woonrijp, alleen nog bedrijfskavels uit te
geven
Risicoprofiel:
laag
Winstneming:
€ 12,421 miljoen (t/m 2018)

Toelichting plan
In 2002 is het eerste bestemmingsplan voor dit gebied vastgesteld. De eerste verkoop
heeft in datzelfde jaar plaatsgevonden. In de jaren daarna werden er steeds kavels
verkocht met een flinke dip in de jaren 2011 en 2012 als gevolg van de economische
crisis. In 2013 is een nieuw bestemmingsplan, samen met het bedrijventerrein Goorkens,
vastgesteld. Het tot dan toe geldende bestemmingsplan was, net als dat van Goorkens,
meer dan 10 jaar oud. Met deze slag konden de bestemmingsplannen afgestemd
worden op gewijzigde omstandigheden. De opbouw van de milieucategorieën in beide
bedrijfsterreinen zijn op elkaar afgestemd, ingedeeld in zones.
De laatste 2 jaar is de interesse voor dit gebied weer duidelijk te merken. Enkele
bedrijven die zich al in dit gebied gevestigd hebben zijn Swiss Sense, Barli, Sanders
Fritom, Manders-Dortmans en Instra. De gronden zijn volledig bouw- en woonrijp.
De afgelopen 2 jaar is de interesse voor bedrijfsterreinen sterk toegenomen. De tot nu toe
wat behoudende raming voor de af te zetten m2 per jaar is herzien. Met de huidige
verwachting is het bedrijfsterrein 3 jaar eerder afgerond dan waar bij het MJP 2018 van
uitgegaan is.
Laatste stand van zaken

Op dit moment zijn er nog 8 kavels in eigendom van de gemeente. Hiervan zijn 2 kavels
(30.168 m2 in totaal) in overeenkomst. De andere kavels zijn in optie. Bij sommige
kavels is zelfs interesse van meerdere partijen. Omdat bij het bouwen van een bedrijf
veel meer komt kijken dan het kopen van een kavel is niet aan te geven of en wanneer
opties omgezet worden in daadwerkelijke koop. Er zijn een tweetal grote kavels (elk
bijna 2 hectare) welke mogelijk in delen verkocht zullen worden.
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Uden-Noord-2
Type plan:
Totale oppervlakte:
Uitgeefbaar:
Planvorming:
Risicoprofiel:
Winstneming:
Het verwachte verlies (€
exploitatie-nadelen.

uitbreidingslocatie commercieel
circa 47 hectare
circa 39,5 hectare
Nog 2 deelgebieden te ontwikkelen
hoog
De GREX is verlieslatend, derhalve geen winstneming mogelijk.
1.514.000,- eindwaarde) is afgedekt middels de voorziening

Toelichting plan
Het plangebied Uden-Noord II maakt eveneens onderdeel uit van het Masterplan UdenNoord dat medio 2012 door de raad is vastgesteld.
Tussen de A50 en de Nistelrodeseweg, ten noorden van de Rondweg ligt deze
uitbreidingslocatie. In de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening van de provincie NoordBrabant is Uden-Noord aangegeven als aanduiding “zoekgebied verstedelijking”, de
mogelijkheid om het gebied om te zetten naar een stedelijk gebied (wonen, werken,
voorzieningen en stedelijk groen). In de Verordening ruimte 2011 Noord-Brabant heeft
het plangebied de nadere aanduiding “Integratie stad-land” gekregen. In het in 2012
vastgestelde ‘Masterplan Uden-Noord’ is aangegeven welke nieuwe functies (eventueel)
in dit gebied kunnen worden gerealiseerd/toegevoegd. De gemeente heeft besloten zelf
maar beperkt actief als exploitant in dit gebied op te treden en heeft alleen aan de
zuidelijke rand gronden in eigendom.
Eind 2010 is een intentieovereenkomst met Van der Valk gesloten om een hotel te
realiseren in dit gebied. Daaropvolgend is in 2011 voor dat deel een
bestemmingsplanprocedure opgesteld en is voor het gebied een grondexploitatie
vastgesteld. Begin 2014 is het hotel in gebruik genomen.
Voor de locatie ten oosten van het hotel is in 2015 een concept bestemmingsplan voor
een multizorgconcept in procedure gebracht. Tegen dit ontwerp zijn zienswijzen
ingediend.
In 2015 is voor de snelweglocatie links van het hotel middels na een biedprocedure een
overeenkomst gesloten voor de realisatie van een Foodcourt. In 2016 is het bestemmingsplan hiervoor in procedure gegaan. Uiteindelijk heeft de Raad van State begin 201 8
goedkeuring gegeven voor het plan en is de grond bouwrijp gemaakt om vervolgens
geleverd te worden zodat de bouw kon beginnen.
Binnen deze zone is, om het plangebied rondom de snelweglocatie compleet te maken,
in
2018 nog een strategische aankoop gedaan. Deze locatie moet nog herontwikkeld
worden.
Laatste stand van zaken

Het Foodcourt is inmiddels officieel geopend en wordt volop bezocht. De inrichting van
de omgeving heeft, mede vanuit het project Meer Maashorst, een groene uitstraling en
steeds meer gestalte gekregen. Voor een gewenste invulling van het aangrenzende
perceel in eigendom van de gemeente (Looweg 5), kijkt de gemeente de komende
periode eerst aan hoe het Foodcourt gaat functioneren en wat dat betekent voor de
omgeving en meer concreet voor dit perceel. Meerdere marktpartijen zijn geïnteresseerd
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in dit perceel. De gemeente denkt eind 2019/begin 2020 voldoende informatie
beschikbaar te hebben om (in planologische zin) een gedegen keuze te kunnen maken,
om dit perceel te gaan invullen.
Voor de locatie op de hoek rotonde/Nistelrodeseweg is het de vraag of de
oorspronkelijk door de initiatiefnemer voorgestane ontwikkeling nog doorgang vindt.
Naar verwachting zal daar in overleg met de initiatiefnemer meer duidelijk over ontstaan.
Hoevenseweg
Type plan:
Totale oppervlakte:
Uitgeefbaar:
Planvorming:
Risicoprofiel:
Winstneming:

inbreidingslocatie woningbouw
circa 2.020 m2
circa 2.020 m2
Bestemmingsplan in voorbereiding
laag
€ 0,- (t/m 2018)

Toelichting plan
Achter de Hoevenseweg, links van de Klantstraat ligt deze inbreidingslocatie. Voorheen
was in dit gebied de gemeentelijke kwekerij gevestigd. Deze is in 2011 opgeheven.
Daarmee kwam een perceel van circa 16.500 m2 vrij. Een groot gedeelte van dit gebied
is in gebruik als permacultuurtuin.
Daarnaast maakt het Gilde St Barbara en St Lucia ook gebruik van een deel van dit
gebied.
In 2018 is bekeken wat stedenbouwkundig de beste invulling is van het onbebouwde
perceel naast Hoevenseweg 5a. Het perceel van circa 1 700 m2 is het meest geschikt
voor één vrijstaande woning.
In 2018 is de grondexploitatie hiervoor vastgesteld. Vervolgens zijn de voorbereidingen
voor het wijzigen van het bestemmingsplan opgestart.
Locatie Hockeyweg
Type plan:
Totale oppervlakte:
Uitgeefbaar:
Planvorming:
Risicoprofiel:

(Brandweer)
inbreidingslocatie maatschappelijk
circa 4.766 m2
circa 4.244 m2
Nagenoeg bouwrijp, 1 kavel uit te geven
gemiddeld

Toelichting plan
Aan de kruising Hockeyweg/Udenseweg ligt deze inbreidingslocatie. Voorheen was op
dit perceel tennishal de Schaapskooi gevestigd. De hal is in 201 7 gesloopt, hiermee is
een perceel van circa 8.000 m2 vrijgekomen. Bij de sloop is ook alle aanwezige asbest
gesaneerd, een forse kostenpost voor de herontwikkeling van deze locatie.
Het perceel biedt ruimte voor de herlocatie van Politie en Brandweer, beide nu gevestigd
aan de Leeuweriksweg. De Politie heeft eind 2016 ruwe (=onbewerkte) bouwgrond
gekocht van de gemeente. In 2017 is een nieuw bestemmingsplan voor deze locatie
vastgesteld en vervolgens is het perceel bouwrijp gemaakt. Daarna is met de bouw van
het nieuwe politiebureau gestart. Deze is in maart 2019 in gebruik genomen.

110

Herindelingsscan Landerd en Uden

Laatste stand van zaken

Nu er duidelijkheid is rondom de te bouwen kazerne zullen de bouwplannen aangepast
worden voor de realisatie van een lokale kazerne. Het bestemmingsplan biedt hiervoor
de ruimte en de grond is zo goed als bouwrijp. Naar verwachting zal eind 2019 gestart
worden met de bouw zodat deze eind 2020 operationeel zal zijn.
Gemeente Uden
Materiële vaste activa gronden en terreinen
(alle bedragen in € 1.000,- afgerond)
Complex
Boekwaarde Marktwaarde Voorziening Voorziening Balanswaarde Verwacht Verwacht
31-12-18
31-12-18 herwaarexploitatie
31-12-18 resultaat resultaat
dering
nadelen
NCW
EW
Gronden en terreinen algemene dienst
15.687
15.687
Locatie Kortestraat
804
760
44
760
Locatie omgeving Dicoterrein
567
567
Eikenheuvel
7.026
6.648
378
6.648
-378
-552
Hoogveld Zuid-Noord (bedrijventerrein)
8.509
6.745
1.764
6.745
-1.764
-3.633
Vluchtoordweg (Loopkant-Liessent)
3.193
1.670
1.523
1.670
Locatie Steunpunt / Kwekerij Hoeven
48
48
48
Tarwestraat / Groesplak II
0
0
0
Hoogveld Zuid-Zuid (bedrijventerrein)
0
0
0
Huren en pachten
349
349
349
Erfpachten GB
4.754
4.754
4.754
Ruilgronden
324
183
140
183
Totaal
41.261
21.158
1.708
2.142
37.411
-2.142
-4.185

Tabel 8.11.2. Materiële vaste activa Gronden en Terreinen

Bron: jaarrekening 2018

Locatie Kortestraat (Loopkant-Liessent)
Deze voormalige agrarische gronden zijn in 2005 aangekocht ten behoeve van een
mogelijke uitbreiding van het bestaande bedrijfsterrein Loopkant-Liessent en mede ten
behoeve van een afscherming tussen het bedrijventerrein en het buurtschap Lankes. De
beoogde afschermende groenstrook is inmiddels gerealiseerd. De resterende gronden ad
circa 14.125 m2 zijn inmiddels met een wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het
nieuwe bestemmingsplan Loopkant-Liessent 2013. Hierop is de marktwaarde gebaseerd.
De uitgiftemogelijkheden zijn nog in onderzoek waarbij de nabijgelegen bestaande
bedrijven mede in ogenschouw worden genomen.
Locatie omgeving Dico-terrein
Deze gronden met een oppervlakte van circa 9.000 m2 komen uit het voormalige
complex ‘Molenheide’ en zijn met name gelegen aan de Losplaats en de Maasstraat
tegen de gronden van het voormalige Dico-complex. Het is de bedoeling om deze
gemeentelijke gronden te betrekken bij de beoogde woningbouwontwikkeling op het
Dicoterrein. Hierop is de marktwaarde gebaseerd middels een taxatie. De voorbereiding
voor de ontwikkeling van deze locatie is in volle gang.
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Eikenheuvel
In de Omgevingsvisie 2015 is het gebied Eikenheuvel aangewezen als beoogde
uitbreiding voor woningbouw. Op basis van de huidige woningmarktsituatie en de
gekozen uitgangspunten in het MJP 2018 komt dit plangebied naar verwachting in 2022
aan snee. Conform het vastgestelde grondbeleid wordt er in dit plangebied vooralsnog
geen grond meer bijgekocht. Voor het grondbezit van ongeveer 142.000 m2 is een
globale exploitatieopzet gemaakt. Hierbij gaat het dan om circa 50.000 m2 voor circa
70 woningen (afhankelijk van de uiteindelijke kavelgrootte). Het saldo van dit
plangebied is als gevolg van de toepassing van de nieuwe BBV-regels (per 2016)
bevroren tot uiterlijk 31-12-2019. Voor het verwachte nadelige saldo is reeds een
voorziening getroffen.
De balanswaarde van het complex Eikenheuvel bedraagt per 31 december 2018 € 6,6
miljoen (na aftrek van de voorziening voor de verwachte negatieve netto contante
waarde ter hoogte van € 378.000). Op basis van de actuele uitgifteprognoses voor
woningbouw is de planning dat het bestemmingsplan in 2019/2020 wordt vastgesteld,
het gebied in 2021 bouwrijp gemaakt wordt en de eerste uitgiften plaatsvinden in 2022.
De netto-boekwaarde is hierop gebaseerd. In 2019 zal een grondexploitatie voor dit
gebied aan de raad te vaststelling worden voorgelegd.
Hoogveld Zuid-Noord
In de Omgevingsvisie 2015 is het gebied Hoogveld-Zuid tussen de Kromstraat en de
Noordelijke Rondweg Volkel aangewezen als beoogde uitbreiding voor bedrijfsterreinen.
Bij de vaststelling van het MJP 2012 besloten om er vooralsnog vanuit te gaan dat alleen
het Noordelijk gedeelte tussen de Kromstraat en de Venstraat als bedrijfsterrein wordt
uitgegeven. Dit betreft bruto circa 17 hectare waar een globale exploitatieopzet voor is
gemaakt Het saldo van dit plangebied is als gevolg van de toepassing van de nieuwe
BBV-regels (per 2016) bevroren tot uiterlijk 31-12-2019. Voor het verwachte nadelige
saldo is reeds een voorziening getroffen. Voor het zuidelijke gedeelte is op het eigendom
van de gemeente de realisatie van een zonnepanelenpark in voorbereiding genomen.
De balanswaarde van het project Hoogveld Zuid-Noord bedraagt per 31 december
2018 € 6,7 miljoen (na aftrek van de voorziening voor de verwachte negatieve netto
contante waarde ter hoogte van € 1,8 miljoen). Op basis van de actuele
uitgifteprognoses voor bedrijventerreinen is de planning dat de start van de uitgifte rond
2020 plaats zal gaan vinden. Het verwachte einde van de exploitatie is 2036.
Vanwege stijgende interesse in dit gebied is in 2018 gestart met de voorbereidingen om
dit terrein als bedrijventerrein te ontwikkelen. Inmiddels is in de regio en bij de provincie
groen licht gegeven voor deze locatie. In 2019 zal een grondexploitatie voor dit gebied
aan de raad te vaststelling worden voorgelegd.
Vluchtoordweg (Loopkant-Liessent)
Deze gronden zijn destijds aangekocht voor de toen geplande uitbreiding van EMI. Deze
uitbreiding is niet doorgegaan. De marktwaarde van dit terrein op basis van recente
taxatie volgens de vigerende bestemming bedraagt € 1.670.000. Voor het verschil
tussen de marktwaarde en de boekwaarde is een voorziening getroffen. Voor 2018 zal
een herziening van de verkaveling en een aanpassing van het bestemmingsplan
voorbereid worden.

112

Herindelingsscan Landerd en Uden

In de vernieuwde situatie kan naar verwachting uitgegaan worden van een brutoplangebied van circa 32.000 m2. Uitgaande van ca. 65% uitgeefbaar betekent dit dat
circa 21.000 m2 te verkopen is. Naar verwachting zal de marktwaarde in die situatie
nagenoeg gelijk zijn aan de hierboven getaxeerde marktwaarde.
Tarwestraat/ Groesplak 2
Dit complex betreft een perceel van ca. 9.500 m² met vooralsnog de bestemming groen/
landbouwgrond aan de oostzijde van de kom Odiliapeel. Op termijn is hier wellicht
woningbouw mogelijk, maar eerst wordt er gebouwd in het plan Spechtenlaan 2e fase.
Hoogveld Zuid-Zuid
Dit betreft het zuidelijk gedeelte van het oorspronkelijke plangebied Hoogveld-Zuid.
In dit gedeelte van totaal circa 18,6 ha heeft de gemeente circa 7 hectare in eigendom.
Vanwege de onzekerheid of deze gronden mogelijk nog in exploitatie genomen worden,
is voorzichtigheidshalve een voorziening getroffen voor het verschil tussen de
boekwaarde en de waarde op basis van de huidige agrarische bestemming. Op de
gronden in ons eigendom wordt een zonnepanelenpark gerealiseerd.
Complex huren en pachten
Dit complex bevat de nog resterende gronden die de gemeente grotendeels uit
strategische overwegingen heeft aangekocht.
Erfpachten grondbedrijf
Onder dit complex worden de gronden opgenomen die de gemeente vanuit de
grondexploitatie in erfpacht (eventueel met kooprecht) heeft uitgegeven. Deze gronden
worden in dit complex opgenomen voor de waarde waarop de erfpachtcanon
gebaseerd is en voor dezelfde waarde als opbrengst verantwoord in de desbetreffende
grondexploitatie.
Ruilgronden
Dit complex bevat de nog resterende gronden die de gemeente grotendeels uit
strategische overwegingen heeft aangekocht. Jaarlijks wordt bij het opmaken van de
jaarrekening de boekwaarde per locatie getoetst aan de marktwaarde.
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8.12 Reserves en voorzieningen Landerd
De reservepositie van de gemeente Landerd is van 2016 tot en met 2018 met € 3,9
miljoen gedaald. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een afname van de algemene
reserves met € 2,1 miljoen.
De totale reserves zijn ultimo 2018 € 20,8 miljoen. Het jaarrekeningresultaat van 2018 is
hierin meegenomen. De reserves bestaan uit algemene reserves (€ 8,6 miljoen) en
bestemmingsreserves (€ 12,2 miljoen).
De verwachte totale reserves dalen in de periode 2019-2022 licht. Voor de vrije
algemene reserve wordt een lichte daling verwacht.
Onderstaand overzicht geeft een beeld van het verwachte verloop van de reserves
RESERVES
In € 1.000

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

ultimo

ultimo

ultimo

ultimo

ultimo

ultimo

ultimo

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Behoedzaamheidsreserve vrij besteedbaar
Behoedzaamheidsreserve, deel voor risico's GREX
Totaal algemene reserves
Bestemmingsreserves:
Reserve afvalstoffenheffing
Reserve egalisatie rioolheffing
Totaal egalisatiereserves tarieven
DKU Brandweerkazerne/werkplaats Zeeland
DKU rotonde Peelweg/Langenboomseweg
DKU nieuwbouw Den Omgang
DKU nieuwbouw De Regenboog
DKU Kindcentrum Zeeland
DKU Frisse Scholen Oventje
DKU Frisse scholen Kreek'l
DKU Frisse scholen Vlinder
DKU herontwikkeling DAW
DKU aanpassing tennisaccommodatie Reek
DKU aanpassing tennisaccommodatie Schaijk
DKU uitbreiding kleedaccommodatie Emos
DKU EVZ Melkpad/Graspeelloop
DKU EVZ Munse Wetering
DKU gemeenschapshuis Zeeland
DKU LOG Graspeel t.b.v. LOG
DKU centrumplan Zeeland
DKU verbouwing gemeentehuis 2012
DKU inrichting gemeentehuis 2012
DKU hardware ICL
Totaal bestemmingsreserves dekking kapitaallasten
Reserve openbare verlichting
Reserve stimulering Sport
Reserve speeltoestellen
Bestemmingsreserve bomen
Reserve groen
Reserve duurzaamheid in het buitengebied
Reserve uitkering HNG
Reserve reconstructiefonds BIO/reconstructie
Reserve stimulering grondverkopen
Centrumplan Schaijk
Reserve I&A
Reserve bestemde budgetten
Totaal overige bestemmingsreserves

4.048
6.597

4.851
5.248

5.292
3.284

3.788
3.284

3.232
3.284

3.240
3.284

3.580
3.284

10.644

10.100

8.576

7.072

6.516

6.524

6.864

175
155
330
139
383
215
498
5.648
17
110
80
1.513
7
15
49
0
0
0
193
970
118
68
13
10.035
188
0
75
36
915
0
126
68
334
1.956
10
10
3.718

290
136
426
130
362
207
482
5.498
13
104
75
1.465
0
0
37
59
152
0
184
970
108
62
3
9.911
106
500
85
39
632
0
86
66
31
825
0
10
2.380

220
131
351
121
346
200
467
5.349
12
97
70
1.423
0
0
32
59
150
0
175
970
99
56
0
9.624
105
500
98
49
646
391
45
0
14
428
0
10
2.285

177
61
238
111
330
192
451
5.199
11
89
64
1.379
0
0
28
55
142
0
165
452
89
50
0
8.808
76
469
85
39
374
369
0
66
0
0
0
0
1.479

177
31
207
102
314
185
436
5.049
10
82
59
1.336
0
0
23
53
137
0
156
436
79
43
0
8.501
76
438
85
39
410
353
0
66
0
0
0
0
1.468

177
0
177
93
299
177
420
4.900
9
75
54
1.293
0
0
19
51
132
991
147
420
70
37
0
9.184
76
407
85
39
427
353
0
66
0
0
0
0
1.454

177
0
177
84
283
170
405
4.750
8
67
49
1.250
0
0
14
49
127
966
137
403
60
31
0
8.852
76
376
85
39
433
353
0
66
0
0
0
0
1.429

Totaal reserves
Controlegetal

24.727 22.817 20.836 17.596 16.692 17.339 17.322
24.727 22.817 22.399 17.596 16.692 17.339 17.322

Tabel 8.12.1 Reserves Landerd

Bron: jaarrekening (2016 t/m 2018) en begroting 2019
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Voorzieningen

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

in € 1.000

ultimo

ultimo

ultimo

ultimo

ultimo

ultimo

ultimo

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Voorzieningen voor (verwachte) verplichtingen en risico's
Pensioenverplichtingen wethouders
2.812
Voorziening exploitatietekort Reek Zuid
2.940
Voorziening exploitatietekort Vensteeg
696
Voorziening exploitatietekort LOG Graspeel
130
Voorziening wachtgeld oud wethouders
0
Voorziening afval
Totaal voorzieningen voor (verwachte) verplichtingen en risico's
6.578
Onderhoudsvoorzieningen
Onderhoud gemeentegebouwen
Groot onderhoud wegen, straten en pleinen
Groot onderhoud c.q. verbetering riolering
Voorziening onderhoud bossen
Totaal onderhoudsvoorzieningen
Door derden beklemde middelen
Voorziening Verkeer en parkeren
Totaal door derden beklemde middelen
Totaal voorzieningen

2.872
3.872
716
0
0
7.460

3.001
4.092
875
552
353
82
8.954

2.927
4.092
0
552
203
82
7.856

2.952
4.092
0
0
97
82
7.223

2.970
4.092
0
0
33
82
7.177

2.984
4.092
0
0
0
82
7.157

2.023
687
2.461
154
5.325

2.214
850
2.028
152
5.244

2.312
982
2.037
164
5.495

1.855
469
1.133
112
3.569

1.478
443
918
112
2.951

1.507
417
786
112
2.822

1.664
391
734
112
2.902

0
0

148
148

102
102

5
5

5
5

5
5

5
5

11.903

12.852

14.552

11.430

10.179

10.004

10.064

Tabel 8.12.2 Voorzieningen Landerd

Bron: jaarrekening (2016 t/m 2018) en begroting 2019

De gemeente Landerd heeft voorzieningen getroffen voor:
1. Verliesgevende complexen grondexploitatie.
2. Voorzieningen voor verplichtingen verliezen en risico’s.
3. Onderhoudsegalisatievoorzieningen.
De hoogte van de voorzieningen is voldoende om de verplichtingen waarvoor deze
voorzieningen zijn ingesteld te dekken.
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8.13 Reserves en voorzieningen Uden
De reservepositie van de gemeente Uden is van 2016 tot en met 2018 verbeterd. Dit
wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van de algemene reserve (inclusief
grondbedrijf). In de Programmabegroting 2019 neemt de reservepositie ten opzichte van
de voorgaande jaren iets af. Dit wordt veroorzaakt doordat het begrotingstekort in 2019
(€ 1,2 miljoen) wordt gedekt met middelen uit de algemene reserve. Deze systematiek is
toegestaan, maar zorgt er wel voor dat de vermogenspositie iets afneemt.
De totale reserves zijn ultimo 2018 € 71,1 miljoen. Het jaarrekeningresultaat van 2018 is
hierin meegenomen. De reserves bestaan uit algemene reserves (€ 42,3 miljoen) en
bestemmingsreserves (€ 28,8 miljoen).
De verwachte totale reserves dalen in de periode 2019-2022 licht. Deze daling wordt
met name veroorzaakt door de logische daling van de dekkingsreserve kapitaallasten.
Voor de algemene reserves wordt een stijging verwacht. Dit komt vooral door een stijging
van de algemene reserve grondexploitatie.
Onderstaand overzicht geeft een beeld van het verwachte verloop van de reserves
RESERVES
In € 1.000

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

ultimo

ultimo

ultimo

ultimo

ultimo

ultimo

ultimo

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Algemene reserve vrij besteedbaar
Algemene reserve grondexploitatie
Totaal algemene reserves
Bestemmingsreserves:
Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten
Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten vanaf 2017
Totaal bestemmingsreserves dekking kapitaallasten
Bestemmingsreserve Rijksbijdrage sporthal De Stgt
Totaal bestemmingsreserves beleggingen
Bestemmingsreserve Egalisatie bijdrage HNG 2014
Bestemmingsreserve Doorontw maatschap. Locaties
Bestemmingsreserve Parkeerfonds
Bestemmingsreserve instandhouding sportaccommodaties
Bestemmingsreserve sportinventaris
Bestemmingsreserve Sociaal Domein 2014
Bestemmingsreserve Arbeidsmarktbeleid Uden
Bestemmingsreserve toepassing zonnepanelen 2012
Bestemmingsreserve buitengebied in ontwikkeling 2010
Bestemmingsreserve landschapsinvesteringsregeling 2013
Bestemmingsreserve reserve leefbaarheid
Bestemmingsreserve Bovenwijkse infrastructuur - grondexploitatie
Bestemmingsreserve Groenstructuur en buitengebied - grondexploitatie
Bestemmingsreserve Reserve Bovenwijkse Voorzieningen
Bestemmingsreserve Egalisatie BTW compensatiefonds
Bestemmingsreserve Budgetoverheveling
Totaal overige bestemmingsreserves

15.524
15.742

14.551
21.080

27.753
14.501

27.697
15.859

26.494
17.392

26.456
18.397

26.503
18.722

31.265

35.631

42.254

43.556

43.886

44.853

45.225

8.541
7.847
7.377
6.910
6.496
6.071
5.637
0
2.103
3.374
6.665
6.416
6.167
5.919
8.541
9.950 10.751 13.575 12.912 12.238 11.556
377
0
0
0
0
0
0
377
0
0
0
0
0
0
757
505
252
0
0
0
0
155
155
283
283
283
283
283
923
592
522
612
976
1.340
1.706
223
0
0
0
0
0
0
146
0
0
0
0
0
0
8.296
9.597
9.590
8.165
8.058
7.910
7.820
145
145
145
145
145
145
145
20
0
0
0
0
0
0
540
540
540
540
540
540
540
42
35
120
120
120
120
120
725
725
369
369
369
369
369
2.448
1.498
354
0
0
0
0
131
50
22
0
0
0
0
0
922
2.701
2.209
1.582
1.704
1.290
0
0
0
0
0
0
0
997
1.855
3.199
0
0
0
0
15.548 16.619 18.097 12.443 12.073 12.411 12.273

Totaal bestemmingsreserves

24.465 26.569 28.848 26.018 24.985 24.649 23.829

Totaal reserves
Controlegetal

55.731 62.200 71.102 69.574 68.871 69.502 69.054
55.731 62.200 71.102 69.572 68.870 69.501 69.052

Tabel 8.13.1 Reserves Uden

De bestemmingsreserve instandhouding sportaccommodaties en sportinventaris zijn opgeheven bij
de herijking van de reserves en voorzieningen in 2017.
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Voorzieningen

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

in € 1.000

ultimo

ultimo

ultimo

ultimo

ultimo

ultimo

ultimo

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Voorzieningen voor (verwachte) verplichtingen en risico's
Pensioenverplichtingen wethouders
2.388
Pensioen gepensioneerde wethouders
311
Wachtgeld bestuur en personeel
285
Vbestemmingsplanprocedure Zeelandsedijk
229
Gerealiseerde complexen
333
Risico garantstelling
90
Totaal voorzieningen voor (verwachte) verplichtingen en risico's
3.636
Onderhoudsvoorzieningen
Onderhoud gemeentegebouwen
Groot onderhoud sport / speelvelden
ICT devices en licenties
Groot onderhoud wegen
Groot onderhoud openbare verlichting
Groot onderhoud civiele kunstwerken
Groot onderhoud groen
Egalisatie afvalstoffenheffing
Egalisatie riolering
Afkoop onderhoud begraafplaats
Totaal onderhoudsvoorzieningen
Door derden beklemde middelen
Legaath van Cooth
Energiebesparingsmaatregelen
Totaal door derden beklemde middelen
Totaal voorzieningen

2.120
395
340
234
29
0
3.118

2.201
416
245
233
196
0
3.291

2.201
394
153
233
196
0
3.177

2.201
372
91
233
196
0
3.093

2.201
350
51
233
196
0
3.031

2.201
328
11
233
196
0
2.969

1.039
118
69
1.835
447
20
1.349
2.603
15.417
742
23.638

1.149
181
0
1.508
223
29
1.246
3.034
15.566
730
23.666

1.037
34
0
1.127
15
35
31
3.232
14.485
695
20.690

476
15
0
184
-29
9
-45
2.964
11.266
613
15.453

471
25
0
185
-29
-1
-45
2.703
10.513
533
14.357

72
35
0
189
-29
15
-45
2.393
10.041
454
13.127

206
24
0
198
-29
15
-45
2.090
9.593
378
12.432

28
6
35

28
0
28

28
0
28

28
0
28

28
0
28

28
0
28

28
0
28

27.308

26.812

24.010

18.658

17.479

16.186

15.429

Tabel 8.13.2 Voorzieningen Uden

Het saldo van de voorzieningen is ultimo 2018 € 24,0 miljoen. Hiervan is de
egalisatievoorziening riolering de belangrijkste (€ 14,485 miljoen). Voor het egaliseren
van de kosten van groot onderhoud heeft de gemeente voorzieningen getroffen:
gemeentegebouwen, sport- en speelvelden, wegen, openbare verlichting, civiele
kunstwerken en groen.
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8.14 Kengetallen
Hieronder wordt per kengetal weergeven welke verhouding wordt uitgedrukt.
Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte
leningen
Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote
weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de medeoverheid ten opzichte van de
eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen
op de exploitatie. Een hoge netto schuldquote hoeft op zichzelf geen probleem te zijn.
Of dat het geval is valt niet direct af te leiden uit de netto schuldquote zelf, maar hangt af
van meerdere factoren. Zo kan een hoge schuld worden veroorzaakt doordat er leningen
zijn afgesloten en die gelden vervolgens worden doorgeleend aan bijvoorbeeld
woningbouwcorporaties die op hun beurt weer jaarlijks aflossen. In dat geval hoeft een
hoge schuld geen probleem te zijn. Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van
doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden
weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen).
Solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële
verplichtingen te voldoen. Indien er sprake is van een forse schuld én veel eigen
vermogen (het totaal van de algemene en de bestemmingsreserves), hoeft een hoge
schuld geen probleem te zijn voor de financiële positie. Daar is bijvoorbeeld sprake van
indien een lening is aangegaan omdat het eigen vermogen niet liquide is (omdat het vast
zit in bijvoorbeeld een gemeentehuis of dat er andere investeringen mee zijn
gefinancierd). Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de
gemeente. De mate van weerbaarheid geeft in combinatie met de andere kengetallen
een indicatie over de financiële positie van een gemeente. De solvabiliteitsratio drukt
immers het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen en geeft daarmee
inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te
voldoen.
Grondexploitatie
De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de
financiële positie van een gemeente. Indien gemeenten leningen hebben afgesloten om
grond te kopen voor een (toekomstige) woningbouwproject hebben zij een schuld. Bij de
beoordeling van een dergelijke schuld is het van belang om te weten of deze schuld kan
worden afgelost wanneer het project wordt uitgevoerd. Van de opbrengst van de
woningen kan immers de schuld worden afgelost. Het kengetal grondexploitatie geeft
aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale
(geraamde) baten. Wanneer de grond tegen de prijs van landbouwgrond is aangekocht,
loopt een gemeente relatief gering risico. Het is dus belangrijk om te kunnen beoordelen
of er een reële verwachting is of grondexploitatie kan bijdragen aan de verlaging van de
schuld. Staat de grond tegen een te hoge waarde op de balans en moet die worden
afgewaardeerd dan leidt dit tot een lager eigen vermogen en dus een lagere
solvabiliteitsratio.
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Structurele exploitatieruimte
Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de
structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de algemene
uitkering uit het gemeentefonds en de opbrengsten uit de onroerendezaakbelasting OZB.
Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt
gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met
de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn
om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken.
De relevantie van dit kengetal voor de beoordeling van de financiële positie schuilt erin
dat het van belang is om te weten welke structurele ruimte een gemeente heeft om de
eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van
de lasten daarvoor nodig is. De kengetallen moeten daarbij in samenhang worden
bezien. Wanneer bijvoorbeeld de grondexploitatie er niet toe bijdraagt om de
schuldpositie te verminderen en de structurele exploitatie ruimte negatief is, geeft het
kengetal belastingcapaciteit inzicht in de mogelijkheid tot hogere baten.
Belastingcapaciteit
De OZB is voor gemeenten de belangrijkste eigen belastinginkomsten. De
belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin bij het voordoen van een financiële
tegenvaller in het volgende begrotingsjaar kan worden opgevangen of ruimte is voor
nieuw beleid.
Om deze ruimte weer te kunnen geven is een ijkpunt nodig. Op voorstel van de
stuurgroep die naar aanleiding van het advies door de Commissie vernieuwing BBV is
ingesteld is ervoor gekozen om de belastingcapaciteit te relateren aan landelijk
gemiddelde tarieven. In de eerste plaats is voor een landelijk gemiddelde gekozen
omdat over het algemeen geen maximum is gesteld aan belastingentarieven, zoals bij de
OZB en parkeerbelasting. Daarnaast geeft een gemiddelde meer inzicht in de betekenis
van de belastingcapaciteit voor de financiële positie dan wanneer het gerelateerd wordt
aan een maximaal te heffen tarief en worden deze gemiddelden ook onderling door
gemeenten gebruikt om lasten te vergelijken. Ook is er vanuit de praktijk behoefte bij
gemeenten en andere belanghebbende om inzicht te hebben in de lokale tarieven van
omliggende gemeenten. De hoogte van belastingtarieven komen dus niet in een vacuüm
tot stand; er wordt daarbij rekenschap gegeven hoe de «eigen» lastendruk (via tarifering)
zich verhoudt tot het landelijke gemiddelde. Zo publiceert het Coelo de «Atlas van de
Lokale Lasten», een macro- en micro-overzicht van opbrengsten van de hoogte en
ontwikkeling van tarieven, heffingen en woonlasten dat mede daarvoor wordt gebruikt.
Ook wordt voortaan in de meicirculaire van het gemeentefonds een overzicht
opgenomen met de (ontwikkeling van de) gemiddelde lastendruk van de woonlasten van
een meerpersoonshuishouden.
Voor de gemeenten wordt de belastingcapaciteit gerelateerd aan de hoogte van de
gemiddelde woonlasten (OZB, rioolheffing en reinigingsheffing). Naast de OZB wordt
tevens gekeken naar de riool- en afvalstoffenheffing omdat de heffing niet kostendekkend
hoeft te zijn, maar ook lager mag worden vastgesteld (er is dan sprake van
belastingcapaciteit die niet benut wordt).
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Bij de beoordeling van de kengetallen die moet worden opgenomen kan worden
vermeld welke ruimte er is ten opzichte van het maximaal te heffen tarief. De mate
waarbij een tegenvaller kan worden bijgestuurd, wordt ook wel de wendbaarheid van
de begroting genoemd. Wanneer een gemeente te maken heeft met een hoge schuld en
de structurele lasten hoger zijn dan de structurele baten en de woonlasten al relatief hoog
zijn, dan is er minder ruimte om te kunnen bijsturen.
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8.15 Gewaarborgde/ gegarandeerde geldleningen
Gemeente Landerd
Staat van gewaarborgde geldleningen 2018
Leningnr.
Geldnemer
25561 Woonmij. Maasland
25572 Woonmij. Maasland
25555 Woonmij. Maasland
25576 Woonmij. Maasland
97406 Stg Wonen voor ouderen Maasland
40094 Woonmij. Maasland
40377 Woonmij. Maasland
43167 Woonmij. Maasland
46321 Woonmij. Maasland
6564 Woonmij. Maasland
6565 Woonmij. Maasland
10696 Woonmij. Maasland
11096 Woonmij. Maasland
46741 Brabant Wonen
47519 Woonmij. Mooiland
Subtotaal achtervang WSW
TV De Witte Schare nieuwbouw tennispaviljoen
Subtotaal garantstellingen
Totaal gewaarborgde geldleningen

Hoofdsom
Restant
Restant
in €
01-01-18
31-12-18
8.811.000
534.000
504.000
4.632.000
391.000
371.000
5.993.000
1.173.000
1.115.000
2.695.000
236.000
221.000
3.900.000
2.746.000
2.630.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
10.000.000 10.000.000 10.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
1.361.000
331.000
253.000
1.361.000
346.000
264.000
1.407.000
1.196.000
1.177.000
1.407.000
1.131.000
1.109.000
0
0
0
4.300.000
4.300.000
4.193.000
60.867.000 37.384.000 36.837.000
350.000
158.000
151.000
350.000
158.000
151.000

Toelichting
achtervang wsw (max. 50%)
achtervang wsw (max. 50%)
achtervang wsw (max. 50%)
achtervang wsw (max. 50%)
achtervang wsw (max. 50%)
achtervang wsw (max. 50%)
achtervang wsw (max. 50%)
achtervang wsw (max. 50%)
achtervang wsw (max. 50%)
achtervang wsw (max. 50%)
achtervang wsw (max. 50%)
achtervang wsw (max. 50%)
achtervang wsw (max. 50%)
achtervang wsw (max. 50%)
achtervang wsw (max. 50%)
achtervang wsw (max. 50%)
50% garantstelling

61.217.000 37.542.000 36.988.000

Tabel 8.15.1 staat van gewaarborgde geldleningen gemeente Landerd

Bron: concept jaarrekening 2018 gemeente Landerd

Landerd
Het restant bedrag aan gewaarborgde/gegarandeerde geldleningen in de gemeente
Landerd is ultimo 2018 € 37,0 miljoen.
Dit betreft voornamelijk (99,6%; € 36,84 miljoen) achtervang voor Waarborgfonds
Sociale Woningbouw (WSW).
Daarnaast is er een garantie afgegeven voor een sportvereniging voor een lening met
een restantbedrag van € 151.000, - (50% garantstelling).
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Gemeente Uden
Gemeente Uden
Staat van gewaarborgde geldleningen 2018
Leningnr. Geldnemer
Hoofdsom
Restant
Restant
Toelichting
in €
01-01-18
31-12-18
4 Stichting Area
6.000.000
6.000.000
6.000.000 achtervang wsw (max. 50%)
17 Stichting Area
8.000.000
8.000.000
8.000.000 achtervang wsw (max. 50%)
18 Stichting Area
12.000.000
12.000.000
12.000.000 achtervang wsw (max. 50%)
19 Stichting Area
6.000.000
6.000.000
6.000.000 achtervang wsw (max. 50%)
22 Stichting Area
5.000.000
5.000.000
5.000.000 achtervang wsw (max. 50%)
24 Stichting Area
5.000.000
5.000.000
5.000.000 achtervang wsw (max. 50%)
25 Stichting Area
5.000.000
5.000.000
5.000.000 achtervang wsw (max. 50%)
35 Stichting Area
8.000.000
6.666.667
6.400.000 achtervang wsw (max. 50%)
143 Stichting Area
5.000.000
5.000.000
5.000.000 achtervang wsw (max. 50%)
144 Stichting Area
5.000.000
0
5.000.000 achtervang wsw (max. 50%)
146 Stichting Area
10.000.000
0
10.000.000 achtervang wsw (max. 50%)
147 Stichting Area
10.000.000
0
8.000.000 achtervang wsw (max. 50%)
Subtotaal achtervang WSW
85.000.000 58.666.667 81.400.000 achtervang wsw (max. 50%)
118 Stichting Area
7.000.000
3.900.000
7.000.000 flex 457; maximaal € 7 miljoen
Subtotaal flexibele lening
7.000.000
3.900.000
7.000.000
92 Gemeente Uden
1.275.874
499.891
400.461 1) 100% garantstelling
93 Gemeente Uden
1.395.990
298.853
207.804 1) 100% garantstelling
103 Gemeente Uden
233.103
138.162
66.058 1) 100% garantstelling
108 Gemeente Uden
118.558
40.840
40.840 1) 100% garantstelling
110 Gemeente Uden
204.471
70.000
60.000 1) 100% garantstelling
111 Gemeente Uden
466.561
352.358
0 1) 100% garantstelling
113 Gemeente Uden
1.603.132
840.182
743.391 1) 100% garantstelling
117 Gemeente Uden
83.228
83.228
83.228 1) 100% garantstelling
120 Gemeente Uden
577.844
218.757
175.082 1) 100% garantstelling
139 Gemeente Uden
24.223
15.472
12.198 1) 100% garantstelling
140 Gemeente Uden
376.596
120.745
183.007 1) 100% garantstelling
141 Gemeente Uden
18.630
12.530
10.353 1) 100% garantstelling
142 Gemeente Uden
260.984
188.981
84.600 1) 100% garantstelling
145 Gemeente Uden
301.855
301.855
301.855 1) 100% garantstelling
Subtotaal hypothecaire waarborgen
6.941.048
particulieren3.181.853
2.368.878
1 Stichting Compass Uden
300.000
52.848
26.909 100% garantstelling
55 Stg kinderboerderij Uden
15.000
7.750
4.750 100% garantstelling
76 Stg jeugdbelangen sint petrus
45.378
15.142
12.264 100% garantstelling
91 Tennisclub Volkel
125.000
18.283
0 100% garantstelling
Subtotaal overig
485.378
94.023
43.923
Totaal gewaarborgde geldleningen
99.426.426

65.842.543

90.812.801

Tabel 8.15.2 staat van gewaarborgde geldleningen gemeente Uden

Bron: concept jaarrekening 2018 gemeente Uden
1

Deze garantstellingen zijn verleend in het kader van de voormalige gemeente garantstelling voor

particulieren die een hypotheek afsloten en hypothecaire geldleningen ambtenaren.
Dit betreft een oude constructie, er worden geen nieuwe hypothecaire waarborgen afgegeven.
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De gemeente Uden heeft ultimo 2018 voor € 90,8 miljoen aan gewaarborgde
geldleningen op de balans staan. Het grootste deel van deze leningen (97,3%) heeft
betrekking op Area Wonen. (wooncorporatie met zo’n 8.000 woningen in de regio
Uden-Veghel).
Aan Area Wonen zijn de volgende garantstellingen verstrekt:
1. Achtervang WSW: € 81,4 miljoen. De gemeente staat voor 50% (= € 40,7 miljoen)
garant.
2. Flexibele lening van maximaal € 7 miljoen. Hiervoor staat de gemeente 100%
garant.
Voor de rest betreft het garantstellingen in het kader van voormalige
gemeentegarantstellingen voor particulieren die een hypotheek afsloten en hypothecaire
geldleningen ambtenaren. Dit betreft een oude constructie, er worden geen nieuwe
hypothecaire waarborgen afgegeven. Het restantbedrag hiervan is € 2,37 miljoen.
De overige garantstellingen zijn zeer beperkt (€ 44.000) en zijn aan 3 stichtingen
gegeven.
Interne procedures m.b.t. verstrekken van geldleningen, jaarlijkse controle op saldo
geldleningen en garantieverstrekkingen met de diverse partijen, Waarborgfonds Sociale
Woningbouw (2e achtervang). Daarnaast zijn in het treasurystatuut (vastgesteld door de
raad) de bevoegdheden en procedures vastgelegd.
In de financiële verordening staan spelregels ten aanzien van het verstrekken en
garanderen van geldleningen waaraan aanvragen getoetst worden. Ten aanzien van de
verstrekte geldleningen aan Area zijn er overige interne beheersingsmaatregelen. De
WSW voert jaarlijks een risicobeoordeling uit. Dit resulteert in een borgstellingsverklaring.
Zij hebben het risico op niet nakomen van haar financiële verplichtingen bij Area
ingeschat als niet hoog. Het risico voor de gemeente is nog lager omdat de achtervang
voor de (meeste) verstrekte geldleningen aan Area als volgt geregeld is. Mocht Area in
de financiële problemen komen dan zal de dekking hiervoor als volgt worden gezocht.
Ten eerste bij Area zelf, ten tweede bij de andere woningbouwcorporaties in Nederland,
ten derde bij de WSW (totale reserve hiervoor € 524 miljard) en als dat niet lukt ten
vierde bij de gemeente en het Rijk (ieder voor 50%). Omdat het financieel belang enorm
is (€ 25 miljoen) is het risico toch ingeschat op € 500.000 (bron: begroting 2019).
Voor nieuwe verstrekte/gewaarborgde geldleningen wordt overigens volgens de nieuwe
financiële verordening een risicovoorziening gevormd.
Toelichting op gewaarborgde geldleningen WSW

Het eigen risicovermogen van WSW is de eerste buffer om aanspraken op de borg op te
vangen. Deze reserve kan WSW zo nodig aanvullen door het onderpand van de
noodlijdende corporatie uit te winnen. De tweede buffer is de onderlinge waarborg van
corporaties (het obligo). Corporaties voldoen op eerste verzoek 3,85% van hun
geborgde schuldrestant aan WSW. De derde buffer bestaat uit de afspraak met Rijk en
gemeenten (de ‘achtervang’) dat WSW indien nodig kan beschikken over renteloze
leningen.
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Achtervang

De achtervang van het Rijk (50%) en de gemeenten (50%) is het sluitstuk van de
zekerheidsstructuur binnen het borgstelsel. Deze zekerheidsstructuur maakt het mogelijk
dat corporaties met voordelige financiering sociale volkshuisvesting kunnen realiseren.
WSW neemt de betaalverplichtingen voor een lening over wanneer de corporatie
(ondanks de voordelige financieringsvoorwaarden) de rente en aflossing op een door
WSW geborgde lening niet meer kan betalen. Alleen als WSW deze betaalverplichting
niet uit de overige buffers in de zekerheidsstructuur kan voldoen, moeten Rijk en
gemeenten bijspringen. Op grond van hun rol als achtervanger moeten zij in dat geval
renteloze leningen aan WSW verstrekken, en wel onder de volgende afspraken:
Het Rijk verstrekt in alle gevallen de helft (= 50%) van de renteloze leningen.
De zogenoemde “schadegemeenten” verstrekken samen een kwart (= 25%) van de
renteloze leningen. De schadegemeenten zijn de gemeenten die vermeld zijn in de
leningen waarvoor WSW de betaalverplichting overneemt.
Alle gemeenten die achtervanger zijn van WSW (met inbegrip van de schadegemeenten)
verstrekken samen het resterende kwart (= 25%) van de renteloze leningen.
WSW is nog nooit aangesproken op de borg en schat het risico van de gemeenten en
het Rijk in als zeer klein, of zelfs theoretisch.
Achtervangrisico

De borging van WSW is ingebed in de zekerheidsstructuur van het borgstelsel met
meerdere vangnetten en buffers. De achtervang van de gemeenten (50%) en de
Rijksoverheid (50%) vormen samen de derde buffer.
De achtervang betekent voor de gemeenten dat zij risico lopen dat zij renteloze leningen
aan WSW zullen moeten verstrekken wanneer de andere buffers onvoldoende groot
blijken te zijn. WSW schat dit risico op basis van zijn risicomodellen en stresstesten in als
zeer klein, of zelfs theoretisch. Iedere gemeente is zelf verantwoordelijk voor de eigen
inschatting van dit risico.
Voor meer informatie over de achtervang WSW wordt verwezen naar de website van de
WSW https:/www.wsw.nl/gemeenten/achtervang
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8.16 Weerstandsvermogen, werkwijzen Uden en Landerd
Stille reserves.
Uden: De stille reserves worden meegerekend tot de weerstandscapaciteit. De stille
reserve wordt als volgt berekend:
De direct verhandelbare/verkoopbare activa worden geïnventariseerd. Het verschil
tussen de boekwaarde en de WOZ waarde bepaald de hoogte van de stille reserve.
Conform de BBV worden maatschappelijk gebonden bezittingen buiten beschouwing
gelaten bij de berekening van de stille reserve.
Landerd: De stille reserves worden meegerekend tot de weerstandscapaciteit. De stille

reserve wordt als volgt berekend:
Voor gebouwen wordt ervan uitgegaan dat deze niet direct verkoopbaar zijn i.v.m. het
gebruik en wordt daarom buiten beschouwing gelaten. Bossen zijn moeilijk verkoopbaar
en worden daarom ook buiten beschouwing gelaten. Gronden die langdurig verpacht
zijn worden buiten beschouwing gelaten. Kort verpachte landbouwgronden worden
meegenomen als stille reserve. Uitgangspunt is de waarde agrarische grond per
vierkante meter. 25% van die totale waarde wordt als stille reserve aangemerkt.
Norm
Uden: In de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing is opgenomen dat de norm
Voldoende of Ruim voldoende moet zijn. Dat houdt concreet in dat de norm is vastgesteld
tussen 1 en 2. Er is geen beleid opgenomen wat te doen als deze norm onder- of
overschreden wordt. De laatste jaren wordt de norm overschreden. Dit is dan een
constatering en wordt toegelicht bij de verantwoording over onze 3 financiële pijlers. Er
wordt wel actief op gestuurd in de zin dat er dan bijvoorbeeld aangegeven wordt dat de
algemene reserve ruim aan de maat is en dat we eventuele incidentele tegenvallers
kunnen opvangen omdat onze weerstandsratio dat o.a. toelaat.
Landerd: In de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing is opgenomen dat de

norm Ruim voldoende moet zijn. Dat houdt concreet in dat de norm is vastgesteld op
minimaal 1,4. Dat geldt zowel voor de structurele als incidentele norm.
In de notitie is opgenomen dat er maatregelen worden genomen als de totale ratio onder
de 1,4 komt.
Risico’s
Uden: Alle risico’s worden gekwantificeerd. Dit wordt gedaan op basis van een
inschatting van de kans x de impact. Hiervoor zijn klassen benoemd in de nota.
Per risico wordt bepaald door de risico eigenaar hoe groot de kans is dat het risico zich
voordoet en als het risico zich voordoet, wat de financiële impact is. Aan die klassen
hangen percentages en bedragen en die worden vermenigvuldigd. Dat is de hoogte van
het risico. Er wordt geen extra factor berekend voor het feit dat de risico’s zich
waarschijnlijk niet allemaal tegelijk voordoen. Dat is namelijk al meegenomen in de
bepaling van de klassen (kans x impact). Per risico wordt een risicokaart opgesteld met
o.a. de beschrijving van het risico, de beheersmaatregelen, beschrijving van de
kwantificering, bepaling risicoklasse en de berekening van het risico.
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De risico’s worden berekend met behulp van Excel. We hebben geen specifiek
programma voor de risicobepaling. De risicokaarten worden in principe twee maal per
jaar herzien, bij het opstellen van de begroting en de jaarrekening. Indien er tussentijds
aanleiding is om de risico’s aan te passen dan doen we dat. Bij elk P&C product wordt
verantwoording afgelegd over het risicomanagement.
Landerd: Alle risico’s worden gekwantificeerd. Dit wordt gedaan op basis van een

inschatting van de kans x de impact. Hiervoor zijn klassen benoemd in de nota.
Per risico wordt bepaald door de risico eigenaar hoe groot de kans is dat het risico zich
voordoet en als het risico zich voordoet, wat de financiële impact is. Aan die klassen
hangen percentages en bedragen en die worden vermenigvuldigd. Dat is de hoogte van
het risico. Er wordt geen extra factor berekend voor het feit dat de risico’s zich
waarschijnlijk niet allemaal tegelijk voordoen. Dat is namelijk al meegenomen in de
bepaling van de klassen (kans x impact).
Per risico wordt een risicokaart opgesteld met o.a. de beschrijving van het risico, de
beheersmaatregelen, beschrijving van de kwantificering, bepaling risicoklasse en de
berekening van het risico. We hebben geen specifiek programma voor de risicobepaling.
De risicokaarten worden twee maal per jaar herzien, bij het opstellen van de begroting
en de jaarrekening. Indien er tussentijds aanleiding is om de risico’s aan te passen dan
doen we dat.
Onbenutte belastingcapaciteit
Uden: Wij maken in Uden geen verschil tussen incidentele en structurele
risico’s/weerstandscapaciteit. Dit hebben we 5 jaar geleden losgelaten. De reden
hiervoor was dat het onderscheid tussen incidentele en structurele risico’s voor ons lastig
te maken is. Dit was onzes inziens ook subjectief. We voegen nu zowel de risico’s als de
weerstandscapaciteit samen.
De onbenutte belastingcapaciteit wordt helemaal meegenomen bij de berekening van de
weerstandscapaciteit.
De weerstandscapaciteit bestaat uit:
 Algemene reserve vrij besteedbaar
 Algemene reserve grondbedrijf
 Reserve sociaal domein
 Stille reserves
 Onbenutte belastingcapaciteit
 jaarrekening resultaat (indien van toepassing)
Landerd: Er wordt onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele

risico’s/weerstandscapaciteit.
De onbenutte belastingcapaciteit wordt opgenomen in de structurele
weerstandscapaciteit. Deze wordt als volgt bepaald:
 OZB. Verschil tussen de artikel 12-norm en onze tarieven
 Leges/retributies/heffingen. Verschil tussen 100% kostendekking en de geraamde
opbrengst.
Verder wordt opgenomen in de structurele weerstandscapaciteit
 Het saldo onvoorziene uitgaven
 Het gemiddelde van de structurele begrotingssaldi van de meerjarenraming
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De incidentele weerstandscapaciteit wordt als volgt bepaald:
 Stille reserves
 De behoedzaamheidsreserve waarbij de stortingen en onttrekkingen uit de
meerjarenraming worden meegenomen. Ook de begrotingssaldi van de
meerjarenraming worden meegenomen.
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8.17 Informatie schoolgebouwen
Bouwjaren scholen Landerd
school

bouwjaar

Den Omgang Schaijk

2005

De Kreek'l Reek*

1961

t Oventje *

1929

De Regenboog Schaijk

2010

Kindcentrum Zeeland

2014

De Vlinder Reek*

1955

* Deze scholen zijn later nog regelmatig gerenoveerd en ook uitgebreid.
De komende vijf jaren hoeven er geen ingrijpende investeringen in deze
schoolgebouwen plaats te vinden.

Inventarisatie investeringen schoolgebouwen Uden
locatie

school

(MFA, KC of IKC)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Udens college
IKC Speelplein
(fusie aug-19)
IKC Odiliapeel
Muzerijk
IKC Raam
KC
IKC
KC
KC
IKC Oost
Vrije school

bouw-

Laatste

jaar

renovatie * of uitbreiding

Nieuwbouw

locatie Schepenhoek
Petteflet
De Brinck
Den Dijk
Speleon
Bedir
De Springplank
Paulus
De Vlonder
Marimba
De Meent
Palster
Camelot
De Zevenster

2019
2017
2017
2016
2014
2014
2012
2003
2002
1967
1980
1976
1975
2009

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
2018
2013
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
nieuwbouw,
proces loopt
uitbreiding

Aventurijn
Klimboom
Maashorst

1961
1975
n.v.t.

n.v.t.
2014, 2015
n.v.t.

nieuwbouw

1956

2002

2009

n.v.t.

levensduurverl.
renovatie
uitbreiding

14
15
16

IKC West

17

Udens College

18

Vrije school

locatie Kleinveld,
gebouw B
De Zevenster

19

Tijdelijk

Maashorst

n.v.t.

n.v.t.

tijdelijk

1970
1985
1995

n.v.t.
2001

nieuwbouw +
woningbouw
nieuwbouw

2012

n.v.t.

uitbreiding

1960
1974

n.v.t.
2014, 2015

nieuwbouw

Tijdelijk

20 IKC Kideon Volkel
21
22
23

IKC Uden-Zuid
IKC

De Vlieger 1
De Vlieger 2
Mulderke
De Cirkel
De Wijde Wereld

24
25

Specialistische
voorziening

De Tandem
De Sterrenkijker

tijdelijk

Beoogde

NieuwbouwLocatie

Investering in €

besluitvorming

realisatie **

inclusief BTW ***

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
besluiten genomen in
huidig =
2018, 2019, 2020
2017 en 2018
Germenzeel
in procedure
huidig =
2020
besluitvorming in nov-19
bestaand gebouw
in procedure
2020, 2021,huidig
2022 = Aventurijn
besluitvorming in nov-19
in procedure
tijdelijk =
2020
besluitvorming in nov-19
Aldetienstraat
2020
2021
2022
2022
2023
2023
nnb

nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
Genormeerd
10.750.000
Indicatief
665.000
Genormeerd
6.500.000
Genormeerd
52.000
Indicatief
2021, 2022
huidig
2.500.000
huidig =
indicatief
2022
bestaand gebouw
250.000
huidig (tijdelijk) of
Indicatief
2023
na fusie elders
1.000.000
Indicatief
2023, 2024, 2025 huidig
3.500.000
2024,
huidig of
Indicatief
2025 uitbreiding elders 2.000.000
2024,
Indicatief
huidig
2025
2.500.000
Indicatief
nnb
nnb
4.500.000

Legenda + toelichting

Geen geldvraag in komende 5 jaar
Geldvraag in komende 5 jaar (gerekend vanaf besluitvorming in nov-19 voor de begroting 2020 e.v.)
*

**
***
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Vanaf 01-01-2015 valt het volledige (groot) onderhoud van een schoolgebouw onderhoud de (financiële) verantwoordelijkheid van een schoolbestuur. Onderhoud voor deze
datum is bekostigd door de gemeente, onderhoud na deze datum door een schoolbestuur. De verwachting is dat 'levensduurverlengende renovatie 'in de Verordening OHV
wordt opgenomen, maar de VNG heeft hierover nog geen definitief besluit genomen. De gemeente Uden volgt altijd de lijn van de VNG en houdt daarom de ontwikkelingen
nauwlettend in de gaten.
Bij nieuwbouw geldt een cyclus van 3 jaar na positieve besluitvorming door de raad: 1e jaar planvorming; 2e jaar ruimtelijke procedures en 3e jaar realisatie nieuwbouw.
Bij renovatie geldt een cyclus van 2 jaar na positieve besluitvorming door de raad: 1e jaar planvorming + ruimtelijke procedures en 2e jaar uitvoering renovatie.
Bedragen zijn inclusief BTW, maar exclusief BENG. Genormeerd = op basis van wet- en regelgeving (WPO, Verordening OHV) en integraal uitgewerkt. Indicatief = ontwikkeling
is bekend in het gemeentehuis. Alle indicatieve bedragen zijn realistische minimumbedragen berekend aan de hand van meest actuele kengetallen van leerlingenprognoses en
normbedragen in de Verordening OHV, maar plannen moeten nog nader uitgewerkt worden. De verwachting is dat de VNG eind 2019 of in 2020 (ook) een besluit neemt over
BENG en de bekostiging (ophoging normbudget) daarvan. De gemeente Uden volgt de ontwikkelingen, maar wacht het definitieve VNG-besluit hierover af.
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8.18 Huidige samenwerking Landerd en Uden
Huidige samenwerking qua
Ruimte en Realisatie &
Bedrijfsvoering & publiekszaken
Sociaal Domein
Beheer
Personeel
 Flexpool burgerzaken en telefonie om
 In 2017 en 2018 hebben  Zeer waarschijnlijke
personeel in te zetten bij problemen met
meerdere medewerkers
samenwerking op de
bezetting (kring is groter dan alleen
van de uitvoerende teams
taak sporthalbeheer
Uden).
bij elkaar in de keuken
(Team VAF Uden).
 Gezamenlijk optrekken bij org.
gekeken. Op deze manier
verkiezingen, o.a. gezamenlijke inkoop
hebben diverse disciplines
van keuring toegankelijkheid stemlokalen.
kennis gemaakt met het
 Informatieveiligheid BLUB
werkveld van hun collega
 Gezamenlijk team veiligheid tbv
in de andere gemeente.
advisering en uitvoerings alle zaken op
 Contact met medewerkers
terrein van openbare orde en veiligheid,
tussen Landerd en Uden,
inclusief toezicht in de openbare ruimte
dit is niet structureel.
(boa).
 Mogelijk ondersteuning website vanuit
Uden.
 Bestuurssecretariaten stemmen overleggen
tussen collega's/ bestuurders van beide
gemeenten af. Dat voldoet voorlopig.
 Intensieve samenwerking tussen
communicatieadviseurs.
 Medewerker van Uden gedetacheerd o.a.
horeca, bibob, burgerzaken en juridische
zaken veiligheid.
 Op bestuurlijk niveau: de gezamenlijke
veiligheidsavond die georganiseerde is
eind 2018, waaraan zowel vanuit de
Udense als vanuit de Landerdse politiek
deelname was. Intentie is uitgesproken om
dit structureel te doen.
 Elkaar helpen in geval van nood.
Bijvoorbeeld inzet bodes over en weer bij
onderbezetting (Team VAF Uden); 3
maanden inzet Ilse Scholten (Uden) bij
P&O Landerd.
 Ongeschreven afspraak dat Uden de
vervanger voor de Landerdse secretaris
bezwaarschriften levert.
 Teams FA en BB (Uden): er is een eerste
kennismaking en uitwisseling geweest.
Ook uitwisseling van projecten/notities,
werk van elkaar overnemen/waarnemen
(BSOB).
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Beleid en visie
Zelfde website provider
 Gezamenlijk opstellen van een ICT-visie en
strategie
 Samenwerken in project BAG-WOZ
 Afstemming bij ontwikkelingen op P&O
gebied, zoals de WNRA.
 Herindelingsscan samen uitwerken,
samenwerken aan één financiële
verordering, afstemmen op het gebied van
belastingen. Inzicht geven in elkaars P&Ccyclus en de programmabegroting in het
bijzonder (Team FA/BB Uden).
 Op het gebied van P&O worden steeds
meer zaken samen ontwikkeld en
uitgewerkt. Dit gebeurt zelfs meer en meer
op regionaal niveau.

Regionale overleggen
 NVVB.
 WTI Blou.
 Cluster Veiligheid vertegenwoordigt zowel
Uden als Landerd in de overleggen:
bestuurlijke en ambtelijke overleggen
Driehoek(+) basisteam Maas en Leijgraaf,
Veiligheidshuis, overleggen bij de
Veiligheidsregio over AOVtaken en
crisisbeheer. Daarnaast in het regionale
ambtelijke IV-overleg Oost-Brabant.
Verder in de regionale bespreking (buiten
de constructie van het Veiligheidshuis) van
casussen op het sociale/
ondermijningsterrein.
 Binnen de Maashorst (Oss, Bernheze,
Uden en landerd) is er overleg over o.a.
uniformering regels en toezicht.
Driehoeksoverleg en Driehoeksoverleg+.
 Overleggen ihkv de komende herindeling.
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Agro Proeftuin de
Peel/AFC
Welstandszorg
(gezamenlijk in ODZOB).
Bedrijfscontacten.
Maashorst: Geruime tijd
(12 jaar) samenwerking
met Uden, Bernheze en
Oss mbt duurzame
ontwikkeling van
natuurgebied de
Maashorst. Het gaat
hierbij onder andere om
natuur & landschap en
recreatie & toerisme.
bij het opstellen van de
notagrondbeleid is ook
gekeken naar het
geldende beleid van
Uden.



Gezamenlijke
inrichting toegang
jeugd.



Samenwerking in de
regio op het gebied
van inkoop en
transformatie.
GR KCV Regiotaxi.
GR Werkvoorzieningschap/Reg
ionaal
strategischoverleg PW.
Regionale
samenwerking
uitvoering PW
(identieke
verordeningen en/of
beleidsregels).
Wmo hulpmiddelen
aanbesteding/traplifte
naanbesteding/RAO
Wmo/Hoofdenoverleg
PW.

Op verkeersgebied:
 Leggen we de
parallelbaan N277 aan
(Uden op Landerds deel).
 Realiseren we HOV lijn
99 Uden – Nijmegen
(ieder op eigen
grondgebied).
 Er is contact over het
zaaksysteem Squit
(waarnaar Uden
overweegt over te
stappen).












Medewerker team
Uitvoering Uden sluit aan
bij beheerdersoverleg
Maashorst.
Riool in samenwerkingsverband met de regio.
Wabo-VTH periodiek
overleg (met Oss en
Bernheze er ook bij).
Advisering ODBN.
Duurzaamheid (ad hoc).
Regionale kopgroep
asbest (verbod
asbestdaken 2024). Uden
en Landerd zitten beiden
in die kopgroep.
Regionaal planeconomen
overleg.
Interactie metrages
bedrijventerreinen.








Herindelingsscan Landerd en Uden








Landerd en Uden nemen beide deel aan
de bredere juridische kwaliteitskring (Team
BB Uden).
Twee maal per jaar P&O-café voor P&Omedewerkers Landerd, Uden, Oss,
Bernheze en Meierijstad. Daarnaast
overleg als er gezamenlijke onderwerpen
zijn.
Regionaal overleg over natuurgebied de
Maashorst (Communicatie).
Afstemming m.b.t. BSOB. BIZOB.
samenwerking breder (verbonden partijen)
(Team FA/BB Uden).

Herindelingsscan Landerd en Uden



Interactie aantallen
woningen.

Op verkeersgebied:
 nemen we samen deel
aan het GGA overleg NO
Brabant/’sHertogenbosch.
 Trekken we samen op in
de klankbordgroep MIRT
A50 Nijmegen-Eindhoven.
 Nemen we gezamenlijk
deel aan het Regionaal
verkeerskundig team
(RVT).
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8.19 Bronmateriaal
Documenten
 Beleidskader gemeentelijke herindeling, ministerie van BZK, 12 juli 2011
 Bevolkingsprognose Noord-Brabant 2017, provincie Noord-Brabant, mei 2017
 Begroting 2019 gemeente Landerd
 Begroting 2019 gemeente Uden
 Jaarrekening 2016, 2017 en 2018 (concept) gemeente Landerd
 Jaarrekening 2016, 2017 en 2018 (concept) gemeente Uden
 MJP 2019 gemeente Uden

Wetgeving en regelgeving
 Wet algemene regels herindeling (Kamerstukken II, 2008/09, 28.750, nr 5)
 Beleidskader financieel toezicht bij herindeling van de provinciale financieel
toezichthouder.
Links
 www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/bestuurlijke-organisatie-entoezicht/interbestuurlijk-toezicht/beleidskader-interbestuurlijk-toezicht-2016-2019.aspx
 http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/bouwen-en-wonen/feiten-encijfers-wonen.aspx
 www.bevolkingsprognose.brabant.nl/
 www.landerd.nl
 www.uden.nl
 www.coelo.nl Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
 www.vng.nl, kies beleidsvelden, bestuur, herindeling
 www.minbzk.nl/onderwerpen/openbaar bestuur/gemeentelijk bestuur/gemeentelijke
herindeling
 www.minbzk.nl/programmakrachtigbestuur
 www.metatopos.org, alle Nederlandse gemeenten, plaatsnamen enzovoorts op
internet
 www.sdu.nl/staatscourant, kies gemeentenindex voor herindelingen vanaf 1999 en
kerngegevens Nederlandse gemeenten
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1 Bijlage 3. Zienswijzeprocedure Herindelingsontwerp.docx

Notitie
Zienswijzeprocedure herindelingsontwerp gemeente Maashorst

Op 24 oktober 2019 wordt het herindelingsontwerp voor de nieuwe gemeente Maashorst voorgelegd
aan beide gemeenteraden. Na vaststelling én toezending aan Gedeputeerde Staten wordt het
document inclusief populaire samenvatting ter inzage gelegd. In het Plan van Aanpak is vastgelegd dat
iedereen die dat wil op een laagdrempelige manier een zienswijze kan indienen. In deze notitie wordt
het proces van de zienswijzeprocedure beschreven.
Uitgangspunten
In de zienswijzeprocedure gaan we conform het Plan van Aanpak uit van de volgende uitgangspunten:
1. We organiseren een laagdrempelige zienswijzeprocedure. Inwoners, ondernemers,
maatschappelijke organisaties en buurgemeenten worden door de gemeente daar waar nodig
ondersteund.
2. We stimuleren inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en buurgemeenten actief
om een zienswijze in te dienen (positief, neutraal en negatief).
3. Het herindelingsontwerp ligt, conform de Wet arhi, acht weken ter inzage. De reactietermijn begint
de dag na de bekendmaking van de terinzagelegging en mag niet eindigen op een weekenddag of
officiële feestdag.
4. De gemeenteraden hebben de mogelijkheid om na afloop van de terinzagelegging een
gezamenlijke hoorzitting te organiseren om verduidelijkende vragen te stellen aan indieners van
zienswijzen.
De terinzagelegging
De wettelijke termijn van de terinzagelegging start de dag na bekendmaking en loopt van donderdag
31 oktober tot en met vrijdag 27 december 2019. Na vaststelling van het herindelingsontwerp wordt het
document inclusief populaire samenvatting zo spoedig mogelijk zowel fysiek als digitaal ter inzage
gelegd.
Het herindelingsontwerp wordt fysiek ter inzage gelegd op de gemeentesecretarie van beide
gemeenten (wettelijke verplichting) en op strategische locaties in iedere kern van beide
gemeenten. In de gemeente Uden zijn dat de volgende locaties: de publiekshal in het
gemeentehuis te Uden, de bibliotheek in Uden, dorpshuis de Schakel te Volkel en dorpshuis Terra
Victa te Odiliapeel. In de gemeente Landerd wordt het document ter inzage gelegd in de
publiekshal in het gemeentehuis te Zeeland, dorpshuis De Phoenix in Schaijk en
gemeenschapshuis Het wapen van Reek. Alle inwoners hebben de mogelijkheid om in deze
kernen het herindelingsontwerp in te zien.
Digitaal wordt het herindelingsontwerp ook z.s.m. gepubliceerd op de gemeentelijke websites:
www.Landerd.nl, www.Uden.nl enwww.opwegnaargemeentemaashorst.nl.
De officiële en gelijktijdige bekendmaking van de terinzagelegging doen de gemeenten Landerd
en Uden op woensdag 30 oktober 2019 in hun Gemeenteblad op www.Overheid.nl met
vermelding van de zakelijke inhoud van gelijkluidend Raadsbesluit tot vaststelling van het
Herindelingsontwerp, de vindplaatsen waar dit ontwerp ter inzage is gelegd en de wijze waarop
een zienswijze kan worden ingediend.

Het indienen van een zienswijze
Gedurende de terinzagelegging organiseren we één inloopbijeenkomst in iedere kern, waarschijnlijk op
de bovengenoemde locaties, zodat inwoners zes opties hebben om een bijeenkomst te bezoeken.
Gedacht wordt aan inloop vanaf 14:00 uur tot 21:00 uur waarbij een vertegenwoordiging van de raden,
colleges en werkgroepen vertegenwoordigd is om vragen te beantwoorden over het
herindelingsontwerp en desgewenst te helpen bij indienen van een zienswijze.
Er zijn twee manieren waarop een zienswijze kan worden ingediend: ofwel is het indienen van een
open zienswijze per brief of per e-mail, ofwel door het indienen van een invulformulier.
Het e-mailadres waar zienswijzen naartoe gestuurd kunnen worden is
zienswijze@opwegnaargemeentemaashorst.nl. Het postadres waar zienswijzen naartoe
gestuurd kunnen worden is Postbus 35, 5410 AA Zeeland of Postbus 83, 5400 AB Uden
onder vermelding van ‘zienswijze herindelingsontwerp’.
Een andere eenvoudige manier om een zienswijze in te dienen, is door het invullen van het
invulformulier. Het invulformulier, dat zowel digitaal als op papier ingevuld kan worden, wordt
ingedeeld in de onderdelen die terugkomen in het herindelingsontwerp. Er zullen ook kort de
belangrijkste punten uit het herindelingsontwerp toegelicht worden. Zo hoeven indieners niet
het hele herindelingsontwerp gelezen te hebben om een reactie te kunnen geven. Het
invulformulier kan online worden ingevuld op www.opwegnaargemeentemaashorst.nl (of hier
naartoe geleid via de gemeentelijke websites www.Landerd.nl en www.Uden.nl). Daarnaast
liggen op alle locaties waar het herindelingsontwerp ter inzage ligt papieren invulformulieren
klaar. Ingevulde formuleren kunnen vervolgens op locatie in een afgesloten en beveiligde bus
gestopt worden.
Afhandeling van de zienswijze
Indieners van een zienswijze krijgen binnen één werkweek een ontvangstbevestiging. Dit is een
standaard bericht, waarin niet inhoudelijk wordt gereageerd op de ingediende zienswijze. In dit bericht
wordt aangegeven wanneer en via welke weg indieners een inhoudelijke reactie krijgen op hun
zienswijze.
In de Reactienota Zienswijzen wordt inhoudelijk gereageerd op de ingekomen zienswijzen. Of de
zienswijzen individueel of geclusterd worden beantwoord hangt af van de ingekomen zienswijzen.
Hierbij is vooraf voldoende aandacht besteed aan de bescherming en (digitale) beveiliging van de
persoonsgegevens. In het (privacy)register wordt vooraf overeenkomstig de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) uitgewerkt welke persoonsgegevens waarvoor worden gebruikt. In ieder
geval zullen de zienswijzen in de Reactienota Zienswijzen, als bijlage bij de openbare versie van het
uiteindelijke Herindelingsadvies, niet te herleiden zijn naar privépersonen.
Afhandeling van alle zienswijzen op het herindelingsontwerp leidt uiteindelijk tot vaststelling van een
Herindelingsadvies door beide raden, op voordracht van beide colleges.
Communicatie
We bieden zowel op papier als digitaal diverse mogelijkheden om een reactie te geven op het
herindelingsontwerp. Alle mogelijkheden brengen we via alle gemeentelijke kanalen onder de
aandacht. Dit gebeurt in de vorm van een oproep, waarbij de populaire samenvatting van het
herindelingsontwerp ook ingezet wordt. Zo zorgen we ervoor dat het voor een groot publiek duidelijk is
dat het herindelingsontwerp ter inzage ligt, wat erin staat en hoe er gereageerd kan worden. Beide
gemeenten brengen het op de volgende kanalen onder de aandacht:
gemeentelijke informatiepagina in zowel het Udens Weekblad als De Arena (Landerd);
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website landerd.nl en uden.nl;
social media kanalen: Facebook en Twitter;
intern via de beide intranetten.

Ook via de kanalen van Op weg naar gemeente Maashorst komt de oproep herhaaldelijk terug:
website opwegnaargemeentemaashorst.nl (hier staat ook het invulformulier zelf);
social media kanalen: Facebook, Twitter en Instagram.
Tot slot worden onze buurgemeenten en belangrijke maatschappelijke organisaties per brief
uitgenodigd om te reageren op het herindelingsontwerp.
Planning
De zienswijzeprocedure loopt van donderdag 31 oktober t/m vrijdag 27 december.
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MEMO
Zaaknummer: 5785-2018

Aan:
Van:
Datum:
Betreft:

Gezamenlijke colleges Landerd en Uden
Luuk Weijling
12 september 2019
Deelnemers participatieproces gemeente Maashorst

Inhoud memo:
Het participatieproces is met name vormgegeven door de uitdagingen. Op een laagdrempelige
manier kon doormiddel van de uitdagingen een gesprek aangeknoopt worden over wat de
inwoner of ondernemer belangrijk vindt voor de nieuwe gemeente Maashorst. Op 08-04-2019 is
dit proces gestart met een bustour waarbij men langs alle zes de kernen is gegaan. De bustour
bestond uit een diverse groep bestaande uit actieve inwoners, beide colleges, gemeenteraden
en medewerkers van de gemeenten. Vervolgens zijn medewerkers van de werkgroep Visie en
Participatie samen met Twynstra Gudde uitdagingen gaan afnemen op straat. Tussendoor heeft
er op 21 mei in Landerd een voorbereidende bijeenkomst plaatsgevonden om het Gemeente
Maashorst Festival vorm te geven met een aantal ondernemers, maatschappelijke partijen en
betrokkenen. Tot slot heeft op 24 juni het Gemeente Maashorst Festival plaatsgevonden
waarbij nogmaals mensen hun mening, ideeën of aandachtspunten kenbaar kon maken op
verschillende manieren bijvoorbeeld door thematafelgesprekken.
Bij zowel de bijeenkomst van 21 mei als het festival zijn steeds die personen of organisatie
uitgenodigd die in de voorgaande bijeenkomsten of via de uitdagingen betrokken zijn geweest.
AVG
Wegens de wet AVG mogen privégegevens niet gedeeld worden. Daarom zullen wij alleen de
organisaties benoemen die hebben deelgenomen hebben aan of uitgenodigd zijn geweest voor
het participatietraject.
Genodigden bustour
Om aan de slag te gaan met de uitdagingen is er op 08-04-2019 een bustour langs alle zes de
kernen georganiseerd. Hieraan heeft een diverse groep van 68 mensen deelgenomen,
bestaande uit actieve inwoners, colleges, gemeenteraden en medewerkers. Het ging daarbij om
afvaardigingen van: de gebiedsplatform Uden-Buiten, gebiedsplatform Uden-Centrum,
gebiedsplatform Uden-Oost, gebiedsplatform Uden-Zuid, contactpersonen voor Odiliapeel, kern
Uden en Uden-Oost, Peels platform, dorpsontwikkeling Reek, Dorpsraad Volkel, Udenaar de
Toekomst, Coöperatie Passiegroep Uden, initiatiefgroep Zeeland, initiatiefgroep De Toekomst
Schaijk, college en gemeenteraad Landerd en Uden.
Genodigden voorbereidende sessie 21 mei
Aanvullend heeft er op 21 mei jl. een voorbereidende sessie m.b.t. het Gemeente Maashorst
Festival plaatsgevonden. Voor deze sessie zijn degene die bij de bustour aanwezig waren
nogmaals uitgenodigd. Daarnaast is er breder gekeken om ook organisaties en partijen uit te
nodigen gericht op de thema’s die aanbod zouden komen op het festival. Daarbij zijn de
volgende partijen uitgenodigd: Adviesraad Sociaal Domein, bibliotheken, alle initiatiefgroepen
Als u deze brief leest, maar niet de geadresseerde bent, hebt u geen recht kennis te nemen van deze brief of deze te verstrekken
aan derden. Stuur deze brief a.u.b. retour o.v.v. ‘foutief bezorgd/geadresseerd’.
Gemeente Landerd, bezoekadres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland. Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland.
tel. 0486-458111 e-mail: info@landerd.nl internet: www.landerd.nl IBAN rekeningnummer: NL29 BNGH 0285 0606 19

en gebiedsplatforms, Kunst en Co, ondernemersverenigingen, Stichting Kiem, Optimus
Onderwijs en Udens College, de basisscholen, Udense recreatieondernemers, Rotary,
sportverenigingen, zorgcoöperaties uit Schaijk, Reek en Zeeland, Brabantzorg, ziekenhuis
Bernhoven, KMLB, GGD, huisartsen, vluchtelingenwerk, KBO Reek, KBO Zeeland, Pantein,
woningcorporatie’s Area en Mooiland.
Deelnemers uitdagingen
Voor de uitdagingen zijn medewerkers van beide gemeenten en Twynstra Gudde de straat op
gegaan om inwoners en ondernemers te betrekken bij het herindelingsproces. Daarnaast
konden inwoners en ondernemers op opwegnaargemeentemaashorst.nl zelf hun uitdagingen
insturen. Doormiddel van een toestemmingsformulier en een datadownloadformulier is
bijgehouden welke personen betrokken wilden blijven in het vervolg om zo gericht hen uit te
kunnen nodigen zoals bijvoorbeeld bij het Gemeente Maashorst Festival. Naast inwoners
hebben ook maatschappelijke organisaties meegedaan aan de uitdagingen, waaronder de
ZLTO’s en Natuurverenigingen.
Genodigden festival
Voor het festival zijn alle voorgaande organisaties wederom uitgenodigd. Daarnaast hebben wij
de nieuwjaarsreceptie lijst van Landerd met 73 contactpersonen en/of -adressen en het Udense
adressenbestand van 588 contactpersonen en/of –adressen een uitnodiging per brief
verzonden. Verder is er geflyerd, gebruik gemaakt van social media en het huis-aan-huis blad
om inwoners en ondernemers te enthousiasmeren en uit te nodigen.
Consultatieronde
Door de gemeenteraden is gekozen om de toekomstvisie, die geschreven is aan de hand van
de input verkregen uit het participatieproces, nogmaals voor te leggen aan de inwoners en
organisaties van de nieuwe gemeente. Dit vond plaats in de week van 2 tot 8 september. Men
had daar de kans om via een enquête, die zowel op straat in elke kern is afgenomen als online
beschikbaar is gesteld, aan te geven of men zich kon herkennen in de toekomstvisie en of er
nog andere aandachtspunten ontbraken. Er hebben in één week tijd 665 mensen meegedaan
met deze consultatie.
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Inwoners positief over toekomstvisie gemeente Maashorst
Inwoners van de gemeente Landerd en Uden hebben hun mening gegeven over de
toekomstvisie van de nieuwe gemeente Maashorst. Dit gebeurde tijdens de zogenaamde
consultatieronde. “De toekomstvisie is een stuk dat op basis van de input van onze inwoners,
ondernemers en maatschappelijke organisaties tot stand is gekomen. De resultaten op de
toekomstvisie zijn overwegend positief,” vertelt burgemeester Marnix Bakermans (Landerd).
“We zijn blij met de bevestiging dat inwoners zich herkennen in deze visie op onze nieuwe
gemeente,” vult burgemeester Henk Hellegers (Uden) aan.
De resultaten
Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben tijdens de consultatieronde (van 2
tot en met 8 september 2019) de gelegenheid gehad om te reageren op de toekomstvisie. Dit kon
zowel via een gesprek met een medewerker van de gemeente op straat als online via een enquête. In
totaal gaven 665 mensen uit Landerd en Uden hun reactie. 93% van deze respondenten is op de
hoogte van de herindeling. Daarnaast is er overwegend positief gereageerd op de nieuwe naam
Maashorst. Twee derde van de respondenten is positief, neutraal of heeft er geen mening over. Ook
zijn de thema’s, die op basis van de uitdagingen en het Festival gemeente Maashorst zijn bepaald,
goed ontvangen. Dit zijn de volgende vier thema’s: 1. Zes dorpen: één gemeente, 2. Een
aantrekkelijke plek om te wonen, te werken en te bezoeken, 3. Het buitengebied: een fijne plek voor
iedereen en 4. Samen denken, samen doen.
Wilt u alle resultaten graag zien? Bekijk dan de website www.opwegnaargemeentemaashorst.nl
De volgende stap
De toekomstvisie is een van de stukken die op 24 oktober voorligt bij de gemeenteraden van Landerd
en Uden. De gemeenteraden besluiten tijdens die raadsvergadering over het herindelingsontwerp,
inclusief de toekomstvisie en de resultaten van de consultatieronde. Op maandag 30 september
aanstaande bereiden de beide gemeenteraden tijdens een gezamenlijke commissievergadering deze
raadsvergadering voor.
Na besluitvorming door de raden op 24 oktober aanstaande start de zienswijzeprocedure. De
gemeenteraden gebruiken deze input als basis voor een definitief besluit in maart 2020.
Gemeente Maashorst
Gemeente Landerd en gemeente Uden zijn vanaf 1 januari 2022 de gemeente Maashorst. Een
gemeente met zo’n 57.000 inwoners die bestaat uit de kernen Odiliapeel, Reek, Schaijk, Uden, Volkel
en Zeeland.
-----------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie:
Neem voor meer informatie contact op met Communicatie van de gemeente
Uden:
tel. (0413) 281 030 of communicatie@uden.nl
Landerd:
tel. (0486) 458111 of communicatie@landerd.nl
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Onderzoeksverantwoording

Aanleiding
In de raadsvergadering van 1 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Landerd een motie aangenomen om over te
gaan tot het onderzoeken van de toekomstbestendigheid van Landerd-Uden. In de motie wordt opdracht
gegeven naar een onderzoek bij thema 8.1 uit het Plan van Aanpak. Thema 8 is de ‘Toekomstbestendige
bestuurlijke positie in de regio’, waarbij 8.1 zich richt op de vraag of de nieuwe gemeente qua omvang
groot/sterk genoeg zou zijn.
In een bijeenkomst met de fractievoorzitters op 27 juni jl. is het onderwerp verder afgebakend, namelijk
aansluitend op aspecten D (evenwichtige regionale verhoudingen) en E (duurzaamheid) uit het beleidskader
gemeentelijke herindeling van het Rijk (zie inzet op volgende pagina). Ook is toen besproken dat het onderzoek
beperkt van opzet diende te zijn en niet het karakter zou hebben van een volledig bestuurskrachtonderzoek. Het
onderzoek zou zich niet richten op de breedte van de maatschappelijke opgaven van de gemeente, maar
beperken tot aspecten als omvang/schaal en de positie van de eventuele toekomstige gemeente ten opzichte
van andere gemeenten in de regio.

Bron: beleidskader gemeentelijke herindeling
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Doelstelling en vraagstelling
De raad heeft twee hoofdvragen gedefinieerd in de motie van 1 juni 2017:
I
II

Is deze nieuwe gemeente qua omvang/grootte sterk genoeg in deze regio?
Wat zijn de belemmeringen of mogelijkheden van deze fusie voor verdere regionale ontwikkeling?

De hoofdvragen worden beantwoord na beantwoording van de volgende drie deelvragen:
1.
2.
3.

Welke zaken worden door Uden en Landerd al in (welke) regionale verbanden georganiseerd?
Wat is het regionale opgavenprofiel?
Wat zijn de ingenomen posities en toekomstbeelden van gemeenten in de regio op het gebied van
samenwerking?

De informatie die door middel van onderzoek naar de drie deelvragen is vergaard, is de basis voor het antwoord
op de twee hoofdvragen.

Onderzoeksperiode en -uitvoering
Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode oktober 2017 tot januari 2018. Na een aftrap met
bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgever / projectleider in Landerd en het informeren van de gemeente Uden en
de gemeenten Bernheze, Boekel en Oss, is in november een analyse uitgevoerd op documenten ten aanzien van
de huidige samenwerkingsverbanden van beide gemeenten, het regionaal opgavenprofiel en de posities en
toekomstbeelden op het gebied van intergemeentelijke samenwerking. De geraadpleegde documenten betreffen
bijv. de paragraaf Verbonden partijen uit de P&C-cyclus, resultaten van het Behoeftenonderzoek 2015, de
Toekomstvisie Landerd 2020, het rapport Veerkrachtig bestuur en het rapport Brabantse netwerken van Tordoir.
Het beeld van de ambities in de regio is in vijf gemeenten besproken met burgemeester en gemeentesecretaris.
Naast de burgemeester en gemeentesecretaris van Landerd en Uden hebben we daartoe gesproken met de
burgemeester en gemeentesecretaris van Bernheze en Oss met de gemeentesecretaris van Boekel. 1 Deze
gesprekken vonden in december plaats.
De onderzoekers hebben een match gemaakt tussen bestaande samenwerkingsverbanden en maatschappelijke
opgaven. Deze match is besproken in verificatiegesprekken in de gemeenten Landerd en Uden, die eveneens in
december hebben plaatsgevonden. De verificatiegesprekken werden gevoerd met gemeentelijke sleutelspelers:
de leden van de management teams van Landerd en Uden.
Met de vorige onderzoekstappen was de informatie om deelvragen 1,2 en 3 te beantwoorden compleet, waarna
de onderzoekers over zijn gegaan tot de analyse op basis van hun expertoordeel dat in dit rapport te lezen is.

Leeswijzer
Dit rapport bestaat naast deze verantwoording uit twee delen, namelijk het deel ‘Ons advies’ en het deel
‘Onderbouwing’. In het eerste deel geven de onderzoekers antwoord op de onderzoeksvragen en schetsen ze
kansrijke stappen voor een vervolg. In het tweede deel staan de onderzoeksresultaten, waarop de onderzoekers
hun advies baseren. Dit deel van het rapport bestaat uit twee hoofdstukken.
/

1

Hoofdstuk 1 behandelt de context van het onderzoek naar een eventuele toekomstige gemeente LanderdUden, eerst de algemene context en vervolgens de specifieke context van Landerd.

Vanwege ziekte heeft de burgemeester van Boekel verstek moeten laten gaan. De gemeentesecretaris sprak echter

mede namens hem.
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/

Hoofdstuk 2 bespreekt de bevindingen op de deelvragen. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan de
orde:
o
Opgaven en samenwerking (zie ook separaat de Samenwerkingskaart)
o
Posities en toekomstbeelden andere gemeenten en tot slot
o
Duidingen fusiegemeente op aspecten D en E herindeling
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Ons advies

Beantwoording hoofdvragen
De gemeenteraad van Landerd heeft twee hoofdvragen gedefinieerd in de motie van 1 juni 2017:
I
II

Is deze nieuwe gemeente qua omvang/grootte sterk genoeg in deze regio?
Wat zijn de belemmeringen of mogelijkheden van deze fusie voor verdere regionale ontwikkeling?

Hieronder beantwoorden wij deze hoofdvragen. Ons antwoord baseren wij op de bevindingen die we in
hoofdstukken 1 (‘Context’) en 2 (‘Bevindingen bij deelvragen’) verder uiteen zetten. Nota bene: wij onderbouwen
ons antwoord dus niet alleen met het antwoord op de drie deelvragen die we bij de hoofvragen formuleerden,
maar ook op de algemene context en de context in Landerd. We vinden het van belang om dit op te merken,
omdat de context in Landerd, of beter gezegd: het proces dat de gemeente Landerd sinds 2011 heeft
doorgemaakt, voor de onderzoekers belangrijk was om tot het eenduidige antwoord te komen waar het
presidium van Landerd ons om heeft gevraagd. Onze antwoorden zijn als volgt:
Omvang en grootte in de regio
Wanneer we de omvang van Landerd apart beschouwen, dus los van de opgaven waarvoor Landerd staat,
betekent een herindeling met Uden sowieso dat het inwonertal stijgt van circa 15.000 nu naar circa 57.000
inwoners in de nieuwe situatie. Op de schaal van Brabant-Noordoost (vgl. schaal A op de samenwerkingskaart)
wordt Landerd dan van ‘de grootste van de kleintjes’ (no. 11, achter Cuijk met circa 25.000 inwoners) de
‘kleinste van de groten’ (no. 4, achter Meijerijstad met circa 80.000 inwoners). Op termijn kan dit ertoe leiden
dat Landerd-Uden in het regionale samenspel van Brabant-Noordoost met meer bestuurskracht (door sterkere
bestuurders met meer focus) en meer uitvoeringskracht (door een meer strategische inzet van ambtelijke
capaciteit en deskundigheid) kan bijdragen aan agendavorming en realisatie van opgaven. Ten opzichte van de
situatie dat Landerd zelfstandig blijft, betekent dit qua omvang/grootte onmiskenbaar een versterking. In het
licht van de landelijke context wordt Landerd-Uden bovengemiddeld groot (met 57.000 inwoners ruim groter
dan het gemiddelde van 44.000 inwoners).
Wanneer we in ons antwoord ook kijken naar de specifieke opgaven waarvoor Landerd staat, is het beeld
genuanceerder, maar nog steeds gematigd positief. Op de Samenwerkingskaart die bij dit rapport hoort, en ook
in paragraaf 2.1 van deze rapportage, maken wij de inschatting dat winst ten opzichte van de huidige situatie
met name op de realisatie van de volgende opgaven te boeken zal zijn:

Maashorst / Recreatie / Branding
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Veranderen bestuurscultuur
Wonen
Bedrijfsvoering

Voor de andere opgaven verwachten wij van een herindeling met Uden bij voorbaat noch duidelijke versterking,
noch duidelijk verslechtering in de mogelijkheden om opgaven te realiseren ten opzichte van de huidige situatie.
Herindeling leidt voor deze opgaven niet bij voorbaat tot een wezenlijke wijziging van het speelveld of verandert
de slagkracht van de gemeente niet wezenlijk. Op één opgave zien wij een risico, namelijk in de opgave
‘Voorzieningenniveau hoog houden’. Het ‘gemengde’ karakter van een nieuwe gemeente Landerd-Uden (stad en
land) vraagt om extra aandacht voor de verhouding van stedelijk en landelijk gebied en de manier waarop de
gemeente samen met haar inwoners werkt aan het in stand houden van voorzieningen in stad èn land. In lijn
met de landelijke trend: een combinatie van ‘opschalen’ en ‘afschalen’, een combinatie van besturen op een
grotere schaal met tegelijk meer aandacht voor de relatie van bestuur met inwoners en kernen.
Met name de voordelen die wij op ‘Bestuurscultuur’ en in mindere mate op ‘Maashorst’ en ‘Bedrijfsvoering’ zien,
wegen volgens de onderzoekers op tegen het hierboven geschetste risico bij ‘Voorzieningenniveau’. De opgave
‘Bestuurscultuur’ weegt hierin voor de onderzoekers het zwaarst aan de positieve kant, waar de opgaven
‘Maashorst’ en ‘Bedrijfsvoering’ enerzijds en ‘Voorzieningenniveau’ anderzijds elkaar in evenwicht houden.
Het gaat hierbij nadrukkelijk om onze inschatting ‘bij voorbaat’. Voor alle opgaven geldt dat een proces van
gezamenlijke visievorming en samenwerking – afhankelijk van hoe het proces wordt georganiseerd en verloopt –
een versterking of verzwakking kan betekenen. In het onderhavige onderzoek gaan wij uit van de stand van
zaken nu. Wij verwachten dat een besluit tot herindeling een positieve bijdrage zal leveren, door de noodzaak
van hernieuwde focus op waar een nieuwe gemeente Landerd-Uden voor wil gaan staan. Landerd heeft voor haar
inbreng in een dergelijke focusbepaling de afgelopen jaren goed voorwerk gedaan.

Belemmeringen en mogelijkheden voor regionale ontwikkeling
Wanneer we kijken naar een herindeling Landerd-Uden in het perspectief van regionale posities en
toekomstbeelden, beginnen we met de constateringen dat er in de regio geen ontwikkelingen lopen die door een
fusie Landerd-Uden zouden worden doorkruist. Naar inschatting van de onderzoekers raken ontwikkelingen in
het Land van Cuijk niet aan de fusiegemeente. Hooguit kan daar op lange termijn een fusiegemeente ontstaan,
waardoor Landerd sowieso niet meer de ‘grootste van de kleintjes’ zal zijn. Naar inschatting van de
onderzoekers staat ook de ontwikkeling van Boekel los van de fusiegemeente Lander-Uden. Boekel zet helemaal
in op zelfstandigheid en zal dat naar verwachting ook nog lang blijven doen. Van meer belang zijn posities en
toekomstbeelden van Oss en Bernheze.
De gemeente Oss richt zich op het ‘natuurlijke’ verzorgingsgebied van het Maasland en redeneert ook
consequent vanuit de oriëntatie van inwoners. In die optiek zouden Reek en Schaijk bij Oss passen, tegelijk is er
met het proces dat in Landerd is gelopen, in ieder geval bestuurlijk een grotere focus op Uden ontstaan dan op
Oss. De vraagstelling (in relatie tot de al door Bernheze ingenomen positie) en beantwoordingswijze van het
referendum in Landerd van november 2015 maakt het onmogelijk om hierover iets doorslaggevends te zeggen
vanuit het perspectief van inwoners (zie ook voetnoot 2 op p. 11).
De gemeente Bernheze redeneert net als de gemeente Oss consequent vanuit de oriëntatie van inwoners. De
gemeente Bernheze heeft al enkele malen (in oktober 2015 en februari 2016) de wens van de eigen
zelfstandigheid onderstreept. De toenadering die vanuit Landerd tot Bernheze is gezocht na het raadsbesluit van
januari 2016 kon duidelijk niet gelden als een gewijzigde omstandigheid die Bernheze op andere gedachten zou
brengen dan de weg van zelfstandigheid die Bernheze had en heeft gekozen. De onderzoekers achten het –
gezien de posities op dit moment – niet aannemelijk dat Bernheze (of een deel ervan) zich binnen 10 jaar bij een
fusiegemeente Landerd-Uden voegt.
Andersom betekent het bovenstaande dat een fusie Landerd-Uden volgens de onderzoekers ook niet gezien kan
worden als de opmaat tot een ‘Maashorstgemeente’ (dus inclusief (delen van) Bernheze). In de posities ten
aanzien van de toekomst die de gemeenten innemen, blijft er wel een ‘middengebied’ bestaan: het gebied tussen
Oss, Land van Cuijk, Meijerijstad en verderop ’s-Hertogenbosch. Een gemeente Landerd-Uden heeft een sterkere
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positie in dat middengebied dan Landerd apart. En de ontwikkeling van Landerd in de afgelopen jaren is ondanks
‘horten en stoten’ gericht geweest op herindeling. Kiezen voor zelfstandigheid kan door omliggende gemeenten
al snel als niet-duurzaam worden gezien en daarmee als de volgende ‘hort of stoot’ van Landerd. Niet kiezen
voor Uden zet Uden als mogelijke toekomstige partner op afstand voor komende jaren.
Met andere woorden: de onderzoekers kwalificeren de fusiegemeente Lander-Uden als de geografische
‘middengemeente’ tussen Oss, Meijerijstad (en verderop) ’s-Hertogenbosch. Een gemeente met een tweezijdig
profiel van ’stad en land’ die door een hernieuwde focus op de opgaven van die nieuwe gemeente toch een
onderscheidend profiel kan krijgen in de regio.

Kansrijk scenario volgens Necker van Naem
Gezien het bovenstaande ziet Necker van Naem de volgende stappen als het meest kansrijke scenario voor
Landerd:

De gemeenteraad van Landerd spreekt zich eenduidig en duurzaam uit voor herindeling met Uden.

De gemeente gebruikt de positiebepaling op opgaven van de afgelopen jaren als bidbook voor
visievorming met de gemeente Uden om zo te komen tot een evenwichtig en gedragen
herindelingsvoorstel.
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Onderbouwing
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1

Context
In dit hoofdstuk schetsen we de context van ons onderzoek naar de regionale
toekomstbestendigheid van een eventuele gemeente Landerd-Uden. In paragraaf 1.1 schetsen we
de algemene context: welke trends spelen zich af in Nederland als het gaat om samenwerking
tussen, en herindeling van, gemeenten? In paragraaf 1.2 schetsen we de context in Landerd zelf.
Dit doen we aan de hand van een kort overzicht van volgens de onderzoekers relevante
momenten in de afgelopen jaren.

1.1 / Algemene context herindelingen
In Nederland bundelen gemeenten steeds meer de krachten. De lokale overheid wint aan belang, door
taakverzwaring vanuit het rijk. Ook andere ontwikkelingen spelen daarbij een rol zoals demografische en sociale
veranderingen, digitalisering en horizontalisering en kennisintensivering op de arbeidsmarkt.
Naast ambtelijke fusies is bij krachtenbundeling ook sprake van bestuurlijke fusies (herindelingen). Steeds vaker
gaat het daarbij om een combinatie van ‘opschalen’ en ‘afschalen’, een combinatie van besturen op een grotere
schaal met tegelijk meer aandacht voor de relatie van bestuur met inwoners en kernen.
Een illustratie van de genoemde trend met enkele feiten:

Rond 2000 waren er 537 gemeenten, op dit moment zijn dat er 388. Per 1 januari 2019 zullen er nog
370 gemeenten zijn.

Het percentage gemeenten met minder dan 20.000 inwoners is gedaald van 75% omstreeks 1980 naar
30% in 2017.

Het gemiddeld aantal inwoners per gemeente ligt nu rond 44.000 inwoners.

1.2 / Specifieke context Landerd
De vraag naar samenwerking en herindeling speelt in Landerd al zeker 7 jaar. In de afgelopen zeven jaar heeft
Landerd een beweging gemaakt naar steeds meer bewuste samenwerking, waarbij ook herindeling een stip op de
horizon werd. Hieronder beschrijven we een ontwikkeling ‘met horten en stoten’, maar ontegenzeglijk één
richting herindeling.
De onderzoekers zien de volgende relevante momenten in de afgelopen jaren:
November 2011:
Eerste helft 2013:
Maart 2014:
Eerste helft 2015:

Vaststelling van de strategische visie ‘Landerd 2020: levendig en natuurlijk
ondernemend’, met inhoudelijke ambities voor de lange termijn.
Analyse van sterkten en zwakten van de gemeente in het realiseren van de
strategische visie ‘Landerd 2020’.
Verkiezingen en daarna aantreden van nieuwe coalitie met herindelen als belangrijke
doelstelling.
Onderzoek naar de behoeften van inwoners en intensivering van de samenwerking
met buurgemeenten.
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Juli 2015:
September 2015:
Oktober 2015:
November 2015:

Januari 2016:

Februari 2016:
Oktober 2016:

Eind 2016 / begin 2017:
Maart 2017:
Juni 2017:

2

Aannemen motie om raadplegend referendum te houden over de toekomst van de
gemeente Landerd. Vertrouwensbreuk en val college.
Aantreden nieuwe coalitie. Coalitieplan geeft aan dat de uitkomst van het referendum
gevolgd zal worden.
Gemeenteraad van Bernheze besluit dat Bernheze voorlopig zelfstandig blijft tenzij
omstandigheden veranderen.
Raadplegend referendum over de toekomst van de gemeente Landerd. Inwoners
mogen één of meerdere opties kiezen uit 6 varianten. Top 4 is als volgt: 1)
Maashorstgemeente, inclusief (een deel van) Bernheze (51%); 2) zelfstandig (28%); 3)
Schaijk bij Oss, Reek bij Oss en Zeeland bij Uden (24%); 4) herindelen met Uden
(19%). 2
Raad stemt in met herindelingsvoorstel om te komen tot heringedeelde gemeente
met de gemeente Uden en (een gedeelte van) de gemeente Bernheze. De
gemeenteraden van Uden en Bernheze worden uitgenodigd om de variant nader te
onderzoeken.
De gemeenteraad van Bernheze gaat niet in op de uitnodiging uit Landerd. Bernheze
herhaalt het ingenomen standpunt in oktober 2017.
Colleges Landerd en Uden geven aan te gaan onderzoeken op welke wijze zij, op basis
van gelijkwaardigheid, samen een gemeente willen vormen, als eerste stap in de
vorming van een Maashorstgemeente.
Gezamenlijke ontwikkeling plan van aanpak verkenning door gemeenteraden van
Landerd en Uden.
Raad stemt niet in met de uitvoering van het gezamenlijke plan van aanpak.
Raad neemt motie aan over te gaan tot het onderzoeken van de
toekomstbestendigheid van Landerd-Uden.

Noot van de onderzoekers: het referendum vindt plaats op een moment dat bekend is dat Bernheze zelfstandigheid

nastreeft, waardoor de optie ‘Maashorstgemeente’ geen reële mogelijkheid blijkt te zijn. Omdat respondenten
bovendien meerdere varianten mochten aankruisen (en aan hen ook niet gevraagd is om alle varianten op zich te
beoordelen) is uit de uitkomst geen eenduidige voorkeur voor de verschillende varianten te herleiden.
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2

Bevindingen bij deelvragen
In dit hoofdstuk schetsen we de bevindingen bij deelvragen 1 t/m 3. In paragraaf 2.1 (en de
separate Samenwerkingskaart) laten we zien welke opgaven door Landerd en Uden al in regionale
verbanden worden georganiseerd. Hiermee wordt ook het regionale opgavenprofiel zichtbaar. In
paragraaf 2.2 schetsen we de ingenomen posities en toekomstbeelden van Bernheze, Boekel, Oss
en Uden. In paragraaf 2.3 komen we tot een duiding van aspecten van het beleidskader
gemeentelijke herindeling van het Rijk, namelijk aspecten D (evenwichtige regionale
verhoudingen) en E (duurzaamheid).

2.1 / Samenwerkingsverbanden en opgaven
Bij deze rapportage hoort een zgn. Samenwerkingskaart (zie separate document). De achterkant van deze kaart
bevat een opsomming van een samenwerkingsverbanden waaraan Landerd en/of Uden deelnemen (genummerd
van 1 t/m 32). Op de voorkant zijn deze samenwerkingsverbanden geplaats in de verschillende schalen waarop
ze opereren (A t/m E) èn gekoppeld aan opgaven van Landerd, zoals is herleid uit strategische documenten van
Landerd.
In de onderstaande tabel geven we een toelichting bij de opgaven. Ook laat de onderstaande tabel zien welke
inschatting sleutelspelers (leden van het MT) in Landerd en Uden maken en welke inschatting Necker van Naem
maakt. Op de separate Samenwerkingskaart is de inschatting van de onderzoekers weergegeven met de
kleurencode uit de kolom Necker van Naem.

Korte toelichting opgave
Verduurzaming landbouw/ Agrifood. Een
duurzame, diervriendelijke en ecologische
agrarische sector, waartoe ruimte wordt
geboden voor innovatie. Afwisseling en
rijkdom aan natuur en landschap en een
vitaal modern landelijk gebied.
Maashorst / Recreatie / Branding.
Profileren als groene gemeente vanuit de
omringende hoogwaardige natuur, zoals de
Maashorst. Het benutten van de kracht van
de Maashorst door in te zetten op intensief
toerisme (beleving).
Veranderen bestuurscultuur. Open
bestuurscultuur met ruimte voor
oplossingen, innovaties en experimenten
vanuit de samenleving. De bestuursfilosofie
aanpassen aan de verschuiving van de
gemeentelijke rol van beleidsmaker en
initiator naar bemiddelaar en facilitator.

MT Landerd

MT Uden

Necker van Naem

Geen positieve
bijdrage, hooguit
efficiencyvoordelen

Nb

Geen wezenlijke
wijziging van het
speelveld

Een positieve
bijdrage, meer
kracht voor een
agenda en minder
spelers aan tafel

Geen positieve
bijdrage, de
samenwerking is al
goed en subsidie is
eindig

Verhoging
daadkracht, basis
voor branding

Een positieve
bijdrage, een raad
die meer stuurt op
hoofdlijnen

Een positieve
bijdrage, sterkere
wethouders die een
vuist kunnen
maken in de regio

Gezonde afstand
tussen dorpen en
gemeentebestuur,
aantrekkelijker
voor goede
bestuurders
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Eigen kracht aanspreken. Faciliteren van
wederkerigheid door hierop actief een
beroep te doen en dit vast te leggen in
beleid. Stimuleren van vrijwilligerswerk, ook
door jongeren.

Geen positieve
bijdrage, eerder
een negatieve ivm
afstand dorpen /
gemeente

Decentralisaties sociaal domein. Nieuwe
taken op het gebied van zorg, jeugd en
arbeidsparticipatie (decentralisaties) stellen
hoge eisen aan gemeenten. Daardoor
moeten gemeenten meer samenwerken.

Geen positieve
bijdrage, bij
opschaling zijn er
samenwerkingspar
tners die beter
passen

Voorzieningenniveau hoog houden.
Aantrekkelijke en levendige dorpskernen
met binding tussen de generaties. Behoud
voorzieningenniveau. Ruimte bieden voor
ontmoeting door fysieke faciliteiten te
bieden en het ontwikkelen en ontsluiten van
digitale platformen.

Geen positieve
bijdrage, geen
relatie met
omvang gemeente

Wonen. De uitdaging is voornamelijk om
voldoende starterwoningen en voldoende
woonaanbod voor ouderen te creëren.

Geen positieve
bijdrage, eerder
een negatieve
omdat het scherpe
profiel verwaterd

Bereikbaarheid / verkeer en vervoer. Voor
een goede symbiose tussen stad en land
investeren in goede verbindingen over de
weg, via het spoor en via fiets- en
wandelpaden. Ruimte bieden voor
toekomstige mobiliteitsgroei, en daarbij de
leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit
herstellen en verbeteren; zonder schade aan
natuur en landschap.
Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt.
De gemeente zet in op het versterken en
faciliteren van de samenwerking met
onderwijs, ondernemers en andere
overheden (3 O’s).
Versterken van de lokale economie. De
gemeente zet in op het intensiveren van de
samenwerking met lokale ondernemers en
het stimuleren en belonen van sociaal
ondernemerschap. De recreatiesector
verdient als de hoeksteen van de lokale
economie prioriteit.

Veiligheid. Opgave niet ontleend aan
strategische documenten, maar volgend uit
samenwerkingsverbanden die Landerd en/of
Uden al hebben.

Nb

Positieve bijdrage
bij Jeugd en WMO,
sterker als speler,
bij participatie
minder
toegevoegde
waarde
Onzeker. De
centrumfunctie
kan versterkt
worden, maar ook
kind van de
rekening zijn als
gevolg van
verdeling van
aandacht
Positieve bijdrage,
een grotere
gemeente kan
voorkomen dat de
drie andere spelers
het spel bepalen

Geen wezenlijke
wijziging van het
speelveld

Geen wezenlijke
wijziging van het
speelveld

Geen positieve
bijdrage, het
ongelijksoortige
karakter van de
gemeenten
(landelijk vs
stedelijk) is juist
een risico

Stevigere
markering van het
middengebied.

Geen positieve
bijdrage, veel
gebeurt al op
regionaal niveau

Nb

Herindeling
verandert de
slagkracht niet
wezenlijk.

Geen positieve
bijdrage

Nb

Geen wezenlijke
wijziging van het
speelveld

Geen positieve
bijdrage

Nb

Geen wezenlijke
wijziging van het
speelveld

Nb

Herindeling
verandert de
slagkracht niet
wezenlijk.

Genuanceerd beeld.
Voor bepaalde
opgave is
opschalen tot deze
schaal gunstig,
voor een ander deel
is een nog grote
schaalniveau
gewenst.
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Bedrijfsvoering. Opgave niet ontleend aan
strategische documenten, maar volgend uit
samenwerkingsverbanden die Landerd en/of
Uden al hebben.

Bedrijfsvoering kan
op punten
verbeteren, maar
gewenste
verbeteringen zijn
ook door
ambtelijke
samenwerking te
organiseren.

Bedrijfsvoering kan
op punten
verbeteren.

Bedrijfsvoering kan
op punten
verbeteren.

2.2 / Posities en toekomstbeelden andere gemeenten
Bernheze: samenwerken belangrijker dan samengaan, oriëntatie inwoners voorop
Bernheze heeft enkele jaren gelden haar sterktes en zwaktes en haar positie in de regio laten onderzoeken. Het
college van Bernheze heeft de gemeenteraad in oktober 2015 geadviseerd om voorlopig zelfstandig te blijven en
de samenwerking binnen de AS-50 te intensiveren. De raad heeft zich uitgesproken voor zelfstandigheid maar
wel met meer focus op regionale samenwerking en met het voorbehoud dat bij gewijzigde omstandigheden
opnieuw naar de situatie kan worden gekeken. In de huidige benadering denkt Bernheze niet ‘territoriaal’ maar
in bewegingen van de inwoners. Bernheze oriënteert zich meer op As-50 dan op Maashorst, omdat de oriëntatie
van de inwoners, het daily urban system meer op Meierijstad is gericht. Bernheze is van mening dat
samenwerking niet per se vraagt om institutionalisering, om samengaan. Er is in de regio nog veel ruimte voor
verbetering van samenwerking door het verbeteren van focus en houding: waar ben je van, waar zit je energie,
ben je bereid te adopteren wat een ander voor je heeft bedacht? Een eventuele fusie van Landerd-Uden wordt niet
beschouwd als ‘gewijzigde omstandigheid’ zoals verwoord in het raadsbesluit van oktober 2015.

Boekel: zelfstandigheid als devies
Boekel heeft in 2016 haar strategische visie geactualiseerd. Boekel heeft voor zelfstandigheid gekozen.
Zelfstandigheid is geen doel op zich maar voorop staat dat samenwerking de burgers ten goede moet komen,
toegevoegde waarde moet hebben. Boekel kiest alleen voor schaalvergroting wanneer dat nodig is voor realisatie
/ oplossing van het probleem. Boekel ziet dat de kwaliteit van de gemeentelijke inzet en dienstverlening soms
juist beter is in kleinere gemeenten. Zelfstandig blijven vraagt van Boekel creativiteit, lef en constant investeren;
de gemeente moet zich continu blijven ontwikkelen, maar kan dat juist doen omdat ze klein is en flexibel.

Oss: samenhang in Maasland op basis van oriëntatie inwoners
Oss gaat uit van regionale oriëntatie van haar inwoners en haar ommeland in het ‘Maasland’, waartoe Oss ook
Schaijk, Reek (Landerd) en Heesch (Bernheze) rekent. 3 Voor wat betreft herindeling stelt Oss het belang van de
inwoners en hun stem voorop; de inwoner moet met zijn stem maximaal invloed kunnen uitoefenen op zijn
leefomgeving. 4 In de aanloop naar het referendum in Landerd heeft Oss duidelijk aangegeven dat zij Schaijk en
Reek graag ziet aansluiten bij de gemeente Oss. Naast de oriëntatie op het Maasland oriënteert Oss zich op het
As-50-gebied: uit het onderzoek van Tordoir volgt dat Oss, Uden, Landerd, Bernheze en Veghel een ‘daily urban
system’ vormen, met een opvallend sterke samenhang. In de samenwerking met omliggende gemeenten vindt
Oss het belangrijk om onderling een duidelijke profilering te hebben, elkaars kracht te kennen en een goede
taakverdeling af te spreken. 5 Bij samenwerking moet aandacht uitgaan naar het in stand houden en vergroten
van het onderling vertrouwen.

3

Oss en de regio 2015-2020, p. 13.

4

Oss en de regio 2015-2020, p. 11.

5

Oss en de regio 2015-2020, p. 14.
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Uden: middengemeente als onderdeel van stedelijke driehoek Oss-Uden-Veghel
Bestuurlijk heeft volgens Uden een sterke middengemeente Landerd-Uden in een grootstedelijke agglomeratie OssUden-Meierijstad de voorkeur. Bestuurlijk bekeken acht Uden het aantal inwoners van een (heringedeelde) gemeente
belangrijk: een grotere gemeente staat sterker en komt aan andere tafels te zitten. Een Maashorstgemeente inclusief
Bernheze is momenteel niet mogelijk maar wellicht op lange termijn wel mogelijk. Voor Uden is een bestand van drie
krachtige gemeenten: Oss, Uden (Maashorstgemeente) en Meierijstad de stip op de horizon. Uden heeft een
toekomstige Maashorstgemeente aan deze criteria getoetst met als uitkomst dat een Maashorstgemeente op alle
punten positief scoort:6 “Uit de analyse (..) blijkt dat Uden en Landerd (eventueel aangevuld met Bernheze) elkaar
versterken en samen beter in staat zijn (sub)regionale en lokale ruimtelijke, economische en maatschappelijke opgaven
op te pakken. Er is een zekere urgentie om de Maashorst-gemeente als Midsize-gemeente te positioneren.” 7 In de
heringedeelde gemeente Landerd-Uden zou Uden staan voor centrumfunctie plus zorg/gezondheid en Landerd voor
wonen en recreatie. De nieuwe gemeente zou als profiel ‘verzorging en recreatie’ kennen.

2.3 / Duiding Landerd-Uden op aspecten D en E
In de onderstaande tabel duiden we de aspecten van het beleidskader gemeentelijke herindeling van het Rijk,
namelijk aspecten D (evenwichtige regionale verhoudingen) en E (duurzaamheid). In de tabel vergelijken we zo
de opties van het samengaan Landerd-Uden en het zelfstandig blijven van Landerd.
Toelichting
Landerd-Uden samen
Landerd apart
Aspect D: Evenwichtige regionale verhoudingen
1
Verhouding met andere
In de posities t.a.v. de toekomst
De ontwikkeling van Landerd in
gemeenten in de regio.
die de gemeenten innemen, blijft
de afgelopen jaren is ondanks
er een ‘middengebied’: het
‘horten en stoten’ gericht op
gebied tussen Oss, Land van
herindeling. Landerd moet nu
Cuijk, Meijerijstad en verderop ’s- eenduidig en duurzaam kiezen.
Hertogenbosch. Een gemeente
Kiezen voor zelfstandigheid zet
Landerd-Uden heeft een sterkere
Uden als mogelijke toekomstige
positie in dat middengebied dan
partner op afstand voor
Landerd apart.
komende jaren.
2
Effect schaal nieuwe gemeente
Aantal inwoners: van circa 15.000 naar circa 57.000. Van ‘grootste
op regionale verhoudingen en
van de kleintjes’ naar ’kleinste van de grote’. Positie in regio
positie gemeente.
afhankelijk van schaal (vgl. Samenwerkingskaart):

Schaal A: van no. 11 naar 4;

Schaal B: van no. 6 naar 2;

Schaal C: van no. 5 naar 3;

Schaal D: van no. 4 naar 2.
3
Verhouding schaal tot regionale
opgavenprofiel en positie t.o.v.
Is afhankelijk van opgave.
centrumgemeente.
Zie separate Samenwerkingskaart
Aspect E: Duurzaamheid
1
Duurzaam in staat gemeentelijke In licht landelijke context wordt
Vraag naar opschalen sowieso
taken uit te voeren (kracht
Landerd-Uden bovengemiddeld
op de agenda. Nu kleiner dan
organisatie)
groot (met 57.000 inwoners
gemiddeld en zelf in kleinste
ruim groter dan 44.000). Kan zo
30% gemeenten (kleiner dan
vier periodes duren voordat
20.000 inwoners). Vraag komt in
omstandigheden om
navolgende periode zeker langs,
schaalvergroting vragen.
tenzij Landerd kiest voor positie

6

Rapport ‘Uden in perspectief: op weg naar samenwerkingskracht’, p. 21.

7

Rapport ‘Uden in perspectief: op weg naar samenwerkingskracht’, p. 22.
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2

Niet binnen afzienbare tijd
opnieuw herindeling (externe
ontwikkelingen)

Als naast Landerd-Uden ook
Land van Cuijk samen gaat, kan
druk tot schaalvergroting op
Bernheze toenemen. Inschatting
onderzoekers: niet eerder dan
navolgende periode en indien,
dan als aansluiting kern en niet
als fusie.
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van Boekel.
Zie hierboven.
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Hoofdstuk 1
Inleiding
1.1

Aanleiding van het onderzoek
Veranderende bestuurlijke en maatschappelijke opgaven stellen hoge eisen aan de
bestuurs- en samenwerkingskracht van gemeenten. Daarbij gaat het niet alleen om het
vinden van een passende aanpak van nieuwe wettelijke taken in het sociaal domein,
maar ook om het ontwikkelen van een bestuurlijk antwoord op nieuwe maatschappelijke
vraagstukken. Het belang van de regio en regionale samenwerking neemt toe.
Gemeentelijke schaalvergroting, zowel door samenwerking als door samenvoeging, staat
daarom hoog op de agenda bij gemeenten. Een vraagstuk dat ook van groot belang is voor
de positionering van de gemeente Uden.
Provincie stimuleert versterking bestuurskracht en samenwerkingskracht
Aanleiding is onder meer het rapport ‘Veerkrachtig Bestuur in Brabant’ waarin verregaande
intensieve samenwerking van Uden en Veghel aan de provincie wordt geadviseerd. Ook
Boekel en Landerd dienen volgens dit advies bij de samenwerking te worden betrokken.
De gemeenteraad heeft naar aanleiding hiervan het college opdracht gegeven om een
analyse te geven van de positie van de gemeente in de regio, zodat op basis van objectieve
informatie een discussie gevoerd kan worden over de gewenste bestuurlijke samenwerking
in de toekomst.
Opschaling niet aan de orde op basis van eerste ronde gesprekken
De gemeenteraad heeft hierna besloten open te staan voor opschaling en het college
gevraagd om gesprekken te voeren met de buurgemeenten. In het voorjaar van 2014 zijn
gesprekken gevoerd met de gemeenten Boekel, Bernheze, Veghel, Landerd, Mill en
Sint Hubert. Uit de gesprekken bleek dat:
 de gemeente Boekel haar eigen zelfstandige koers wil behouden;
 de gemeente Bernheze bij haar raadsbesluit blijft waarin zij aangeeft zelfstandig te willen
blijven tot 2020;
 de gemeente Landerd heeft aangegeven een plan van aanpak te willen opstellen voor
opschaling en denkt dus bewust na over haar bestuurlijke toekomst;
 de gemeente Veghel in een voorbereidend stadium was voor samenvoeging van de
gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode (Meierijstad) en dat de gemeente Uden
daar nu bij aan zou kunnen sluiten als de drie gemeenten daarmee in zouden stemmen;
 Mill en Sint Hubert samenwerking zoeken in het Land van Cuijk.
Behoefte aan extern onderzoek
Opschaling blijft echter een onderwerp op de politieke agenda in Uden, mede door nieuwe
dynamiek in de regio. De nieuw gevormde coalitie heeft dit in het nieuwe coalitieprogramma
Samen voor een vitaal Uden! als volgt geformuleerd: ‘Als het gaat om opschalen wil de
coalitie het al eerder genomen raadsbesluit volgen. De coalitie ziet een actieve rol voor Uden
en wil dat het college deze voortrekkersrol op zich gaat nemen. Het college gaat als eerste
een nieuwe ronde langs de buurgemeenten maken om te praten over eventueel aangepaste
standpunten naar aanleiding van de verkiezingen. Die gespreksronde leidt tot een voorstel
aan de raad als antwoord op de vraag die de provincie Noord-Brabant recent aan de
gemeente heeft gesteld om voor april 2015 opnieuw over haar standpunt over veerkrachtig
bestuur in deze regio nagedacht te hebben.’
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Deze opdracht in het coalitieprogramma bevestigt het eerder door de raad ingenomen
standpunt dat Uden op termijn streeft naar opschaling van de gemeente. Ter uitvoering van
deze opdracht heeft het college van B&W intern gesproken over de vraag op welke wijze de
buurgemeenten opnieuw benaderd zouden worden. Het college was van mening dat de
gespreksronden meer zouden moeten zijn dan ‘informatie ophalen’. Gelet op de wens van
een actieve rol voor Uden, was het college van mening dat ook informatie ‘gebracht’ zou
moeten worden over de positie die Uden in wenst te nemen in de discussies. Mede op basis
van de gespreksronden met professor Tordoir en de visie in Udenaar de Toekomst, waarin
uitgesproken is dat de kenmerken van Uden voor nu en de toekomst de ‘vier G’s’ zijn, (Uden
als een gastvrije, gezellige, groene en gezonde gemeente), heeft het college gemeend
met de omliggende gemeenten te willen spreken over een collegevisie op een te vormen
Maashorstgemeente. Het college heeft daarbij als ambitie uitgesproken om een groene
Maashorstgemeente te willen vormen met Landerd, Bernheze en Boekel waarin wonen,
uitstekende voorzieningen en recreëren centraal staan. Ook samenwerking met Oss behoort
tot de mogelijkheden.
De gespreksronde met de buurgemeenten naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen liet in vergelijking met de eerdere gespreksronde één verschil zien,
namelijk dat de gemeente Landerd in het coalitieprogramma de wens opgenomen heeft
tot herindeling van de gemeente.
Om tot een raadsvoorstel te komen, zoals opgenomen in het coalitieprogramma, heeft het
college behoefte aan ‘inzicht in de mogelijkheden voor de bestuurlijke organisatie van
de gemeente Uden in relatie tot de potenties van de regio’. Tevens heeft het college de
behoefte aan enkele inhoudelijke sessies om de raad uitdrukkelijk bij deze opdracht te
betrekken en kader te stellen. BMC is gevraagd een onafhankelijk onderzoek te doen naar
de genoemde bestuurlijke mogelijkheden (scenario’s).
1.2

Dynamiek in de regio dwingt ook Uden tot toekomstbestendige keuzes
Gezien het ontstaan van de contouren van de nieuwe gemeente Meierijstad (Veghel, Schijndel
en Sint Oedenrode) en de focus van de buurgemeenten Landerd en Bernheze is de tijd rijp om
de positie van Uden te bepalen en toekomstbestendig te maken. Het college van B&W wil aan
de hand van een extern onderzoek met de gemeenteraad en de buurgemeenten het gesprek
aangaan over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Uden in relatie tot de potentie van
de regio. Dit inzicht maakt het mogelijk om het onderwerp bestuurskracht weer deel uit te laten
maken van de politieke agenda van de raad en op deze wijze zichtbaar te maken dat Uden een
serieuze speler is in de regionale bestuurs- en samenwerkingskrachtdiscussie.
Doel van het onderzoek
Inzicht geven in de mogelijkheden voor de bestuurlijke organisatie van de
gemeente Uden in relatie tot de potenties van de regio (Bernheze, Boekel,
Landerd, Oss en Veghel).

Beoogd effect
De resultaten van het onderzoek dienen perspectief te bieden voor het behoud en/of
versterking van de bestuurskracht van de gemeente Uden in relatie tot de regio.
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Onderzoeksvragen
De centrale vraagstelling voor het onderzoek luidt:

Wat zijn denkbare bestuurlijke organisatievormen/scenario’s voor de gemeente Uden
waarmee haar bestuurskracht kan worden behouden of versterkt in relatie tot de
potentie van de samenhangende netwerken in de regio (Bernheze, Boekel, Landerd,
Oss, Veghel)?

Daarbij onderscheiden wij een tweetal deelvragen:
1. Wat betekenen deze vragen in relatie tot de actuele dynamiek bij genoemde
buurgemeenten op het thema bestuurskracht?
2. Hoe kijken de buurgemeenten en de gemeenteraad van Uden naar dit vraagstuk?
Verkennend en actiegericht onderzoek
De opdracht strekt verder dan het uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek dat antwoord
geeft op de gestelde vragen. Het onderzoek dient namelijk niet alleen een kennisbasis te
leggen voor het gesprek van het college met zowel de raad als buurgemeenten over
de bestuurlijke toekomst van Uden, maar dient ook de raad actief te betrekken bij de
gedachtevorming over de bestuurlijke toekomst en de raad daarbij te ondersteunen met
onafhankelijke informatie over bestuurlijke samenwerkingsvormen. Dat geeft het onderzoek
een actiegericht karakter waarbij niet alleen het informeren, maar ook het organiseren van
betrokkenheid centraal staat.
1.3

3S-analysekader: van bestuurskracht naar samenwerkingskracht
De gemeente Uden, een gemeente met circa 41.000 inwoners, richt zich op opschaling in de
regio. Deze ambitie kan ook in fasen worden uitgevoerd. In de opmaat kan worden gedacht
aan fusie, intergemeentelijke samenwerking via Gemeenschappelijke Regelingen (GR’en),
Dienstverleningsovereenkomsten of de Bedrijfsvoeringsorganisatie (voor operationele
taken). Daarnaast zijn allerlei ‘triple helix’-samenwerkingen tussen overheden, bedrijven en
instellingen denkbaar via coöperaties of andere privaatrechtelijke organisatievormen 1 zoals
nu bijvoorbeeld ook al gebeurt in het regionale samenwerkingsverband De Maashorst.
De provincie Noord-Brabant en de Vereniging van Brabantse Gemeenten (VBG) zijn van
mening dat bij samenwerking ‘inhoud’ belangrijker is dan ‘vorm’, ofwel: welke vorm is nodig
om de gewenste inhoud te realiseren? Zij spreken zich uit om te experimenteren met nieuwe
vormen van samenwerking indien bestaande vormen (bestuurlijke fusie, ambtelijke fusie en
GR’en) onvoldoende recht doen aan de complexiteit van de maatschappelijke opgaven waar
de Brabantse gemeenten voor staan. Indien dit niet binnen de huidige wet- en regelgeving
mogelijk is, zal de provincie hierover in overleg treden met de minister van Binnenlandse
Zaken.

1

Over samenwerking tussen gemeenten zijn diverse publicaties geschreven, bijvoorbeeld door de VNG
(Intergemeentelijke samenwerking toegepast, 2013 en Grip op samenwerken, 2012).
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BMC heeft zich in het verleden nadrukkelijk geprofileerd als het gaat om expertise en
vernieuwing op het gebied van bestuurskracht2. Wij zien een transitie van bestuurskracht
naar samenwerkingskracht ontstaan. Waar bestuurskracht een sterke interne focus kent,
is samenwerkingskracht meer gericht op de kwaliteit van het samenspel van de gemeente
met haar maatschappelijke en bestuurlijke partners. Bij bestuurskracht staan de
maatschappelijke en bestuurlijke opgaven vast, terwijl het er bij samenwerkingskracht
om gaat deze gezamenlijk te definiëren (samenlevingsverkenning).
Dit past bij een moderne besturingsfilosofie die bij steeds meer gemeenten ingang vindt: de
hedendaagse gemeente participeert in maatschappelijke en interbestuurlijke processen en
past haar rol aan op de dynamiek van die processen. Dat vergt flexibiliteit; zowel politiekbestuurlijk als ambtelijk. Dat vergt ook een andere rolverdeling tussen de raad, het college
en de organisatie. Inclusief andere vaardigheden en competenties dan in het verleden het
geval was.
Volgens ons analyse- en ontwikkelkader is samenwerkingskracht afhankelijk van het
samenspel tussen strategie (maatschappelijke opgaven, toekomstvisie, inhoud), samenleving (maatschappelijke inbedding, betrokkenheid maatschappelijke partners) en structuur
(het bestuur van de gemeente en haar samenwerkingsverbanden). Volgens dit 3S-model
(gebaseerd op ervaringen met succesvolle samenwerking) is de samenhang tussen de
3S’en van essentieel belang voor samenwerkingskracht:

Afbeelding 1: 3S-model: samenwerkingskracht

Daarbij is het noodzakelijk om onderscheid te maken tussen samenwerking op strategisch,
tactisch en operationeel niveau:
 Strategische samenwerking: economische, ruimtelijke ordenings- en infrastructurele
keuzes en maatregelen die bijdragen aan het versterken van de (internationale)
concurrentiepositie van de regio.

2

BMC. 100 bestuurskrachtonderzoeken als basis voor een nieuwe methode, 2009.

5/34

UDEN IN PERSPECTIEF: OP WEG NAAR SAMENWERKINGSKRACHT



Beleidsvorming en -uitvoering: het maken van beleidskeuzes en de beleidsuitvoering van
gemeentelijke taken in het fysieke en sociale domein.
Bedrijfsvoering en dienstverlening: het beleidsarme beheer van de ambtelijke organisatie
en de uitvoering van gemeentelijke diensten die zich richten op buurten, wijken en
dorpskernen (‘schoon, heel en veilig’) en zogenaamde PIJOFACH 3-taken.



1.4

Kwaliteitscriteria van intergemeentelijke samenwerking
Op 12 december 2013 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een zogeheten
‘tussenbrief’ aan de gemeenteraden en de colleges in Noord-Brabant gezonden. In deze
tussenbrief is onder meer aangegeven dat het ontwikkelkader voor samenwerking en
herindeling bestaat uit zes criteria, te weten:
1. draagvlak;
2. schaalniveau passend bij de opgaven;
3. interne samenhang en consistentie;
4. bestuurskracht en vitaliteit;
5. regionale samenhang en evenwicht;
6. duurzaamheid.
Dit ontwikkelkader vormt het richtsnoer waarlangs gemeenten initiatieven kunnen
ontwikkelen om tot een gefundeerde keuze over organisatorische en/of bestuurlijke
oplossingen te kunnen komen. In paragraaf 4.1 worden de criteria toegelicht en beoordeeld.

1.5

Verantwoording en onderzoeksmethoden
Dit onderzoek kenmerkt zich door het gebruik van kwalitatieve onderzoeksmethoden.
De belangrijkste onderzoeksactiviteiten:
 documentenstudie (collegeprogramma, visies, beleidsdocumenten);
 inspiratiesessies bestuurlijke scenario’s (met de gemeenteraad);
 interviews (met de burgemeesters en gemeentesecretarissen van buurgemeenten);
 interview (met een vertegenwoordiging van de Passiegroep, het overkoepelend platform
van Udenaar de Toekomst en G1000 Uden).

3

PIJOFACH: Personeel, Informatie, Juridische Zaken, Organisatie, Financiën, Automatisering,
Communicatie en Huisvesting.
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Hoofdstuk 2
Vertrekpunt gemeente Uden
In bijlage 1 is een profiel van de gemeente Uden opgenomen. Hierin zijn onder meer
kerncijfers opgenomen op het gebied van demografie en economie, aangevuld met
informatie over de beleidsambities, organisatie en bestaande samenwerkingsrelaties in de
regio. In dit hoofdstuk beperken we ons tot de relevante uitkomsten van een aantal recente
onderzoeken en het bestuursakkoord van de provincie Brabant.
2.1

Ruimtelijke, economische en sociale samenhang in de regio
Professor Tordoir heeft in opdracht van de provincie Noord-Brabant onder andere de
ruimtelijke, economische en sociale samenhang in de regio Uden, Veghel, Bernheze,
Landerd, Schijndel en Sint Oedenrode onderzocht. Tordoir concludeert dat voor de
gebiedsopgaven in deze regio in ieder geval opschaling en afstemming nodig is. Hij ziet
de regio als een netwerksamenleving met complexe samenhangen en verbanden. Als
gemeenschappelijke opgaven voor de regio benoemt hij de optimale benutting van de As50
en de topvoorzieningen van Brabantstad, het omgaan met tekorten op de arbeidsmarkt
(tekort technisch personeel en behoud van kenniswerkers), snelle verandering van de
bevolking (met gevolgen voor de woningvoorraad en voorzieningen), opwaardering van het
buitengebied en de forse inhaalslag voor het regionaal openbaar vervoer en het
onderliggend wegennet.
Hoofdpunten analyse
 De gemeenten Oss, Landerd, Uden. Veghel en Bernheze zijn op het gebied van wonen,
werken en voorzieningen in sterke mate met elkaar verbonden. Het gebied functioneert
als één daily urban system.
 Grote diversiteit binnen het streeksysteem: Oss, Uden en Veghel zijn gelijkwaardige
maar niet gelijksoortige stedelijke polen; Bernheze en Landerd zijn de suburbane zones.
 Externe oriëntatie van de streek richting omliggende grote steden neemt toe, maar dat
gaat niet ten koste van interne samenhang en aantrekkingskracht.
 De streek houdt daarom als economisch en maatschappelijk systeem opvallend goed
stand in de nationale trend naar grootschalige stedelijke netwerkvorming.
Beleidsimplicaties
 Synergetische samenhang binnen de streek is hoofdmotor voor welvaart en vitaliteit en
biedt de ‘ontsnappingsmogelijkheid’ tegen het geweld van grootstedelijke centralisatie;
 Kansen vallen of staan met intergemeentelijk samenhangend beleid;
 Taakspecialisatie is daarbij goed, onder voorwaarde dat:
- kerngemeenten een mix van wonen, werken en voorzieningen houden;
- de streek zich als geheel in breder verband profileert;
- kleinere kernen optimale aansluiting op het geheel behouden.
 Grootste uitdaging voor de streek als geheel: behoud en versterking van het leefklimaat
voor met name de jongere, ondernemende generatie. Dit vereist een gezamenlijke blik
op en strategie jegens de brede omgeving.
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2.2

Samenvatting Krachtig Bestuur Brabant (2013)
As50
De As50 is een economisch sterk gebied zonder in het oog springende, alles overstijgende
urgente sectorale problemen. De ligging, de hechte sociaaleconomische structuur en de
beschikbare ruimte maken het een gebied van nieuwe kansen. Het meest in het oog
springend is de verbondenheid van de agrofood- en de industriële keten. Wanneer de
adviescommissie van buiten naar de regio As50 kijkt, dan ziet het een economisch
interessant gebied langs één van de belangrijke economische assen in Nederland.
De As50 ligt centraal tussen vier grotere knooppunten met elk een eigen karakteristiek:
bestuursstad ‘s-Hertogenbosch, FoodValley Wageningen, universiteitsstad Nijmegen,
Brainport Eindhoven en Greenport Venlo.
De plussen van de As50 zijn de sterke economie, een goed ontwikkelde agrarische en
industriële keten, veel lokaal geworteld (maar ook internationaal opererend) ondernemerschap, een verwevenheid van stad en platteland en veel interessante kwaliteiten in het
buitengebied. De regio As50 is een maakgebied met een sterke focus op food, health en
farma, een sterke logistieke sector en een goede arbeidsmoraal. Denk hierbij aan toonaangevende grote bedrijven en instellingen als Agrifirm, FrieslandCampina-DMV, Mars,
Jumbo, Sligro, MSD, Tennant, maar bijvoorbeeld ook aan ziekenhuis Bernhoven.
Opleidingen in het gebied hebben een focus op de maakindustrie en de economische pijlers.
Naast sterke beroepsopleidingen zijn er verbindingen tussen bedrijven en universiteiten in
Wageningen, Nijmegen en Eindhoven waarbij studenten kennismaken met deze regio via
stages en werkplaatsen. Dit alles speelt zich af in een attractieve woon- en leefomgeving.
De As50 heeft alle potentie om zich als sterk merk verder te ontwikkelen. Het vraagt vooral
om een stevige alliantie van de gemeenten Oss, Uden en Veghel. De betrokkenheid van
Bernheze in het As50-overleg wordt vooral door haar geografische ligging bepaald en niet
strategisch of inhoudelijk. De gemeente Oss toont zich daarbij een stevige partner die er op
vele wijzen in wil investeren.
SWOT-analyse Uden
Sterk
 De organisatie van de gemeente Uden is op orde en wordt gestuurd door een secretaris
met visie en kracht. In de regio heeft Uden een trekkende rol.
 Financieel gezien is de gemeente op orde. De meerjarenbegroting laat een positief beeld
zien en er is voldoende ruimte voor de op stapel staande projecten.
 Qua voorzieningen heeft Uden nadrukkelijk een sterke centrumfunctie op het gebied van
onder andere winkels, ziekenhuis en toerisme.
 De gemeente heeft een positieve uitstraling in de regio en wordt gewaardeerd als partner
in samenwerkingstrajecten zoals veiligheid, RUD et cetera.
Zwak
 De oriëntatie op de omliggende stadsregio’s Arnhem-Nijmegen en Eindhoven is nog niet tot
wasdom gekomen.
 De betrekkingen met de nabij gelegen gemeenten Landerd en Boekel zijn ad hoc en niet
gebaseerd op een visie in het belang van de regio.
 De discussie over intergemeentelijke samenwerking en toekomst van de regio kan in de
raad geïntensiveerd worden. Dit zal op basis van ambitie ingevuld kunnen en moeten
worden.
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De verbindingen in het openbaar vervoer kunnen verbeterd worden naar de drie
stedelijke centra (‘s-Hertogenbosch, Nijmegen en Eindhoven).

Kansen
 Uden ziet zichzelf als scharnierpunt tussen het Land van Cuijk en ‘s-Hertogenbosch.
Invulling hieraan geven kan de rol van Uden als regionaal centrum versterken.
 Voor de ontwikkeling van voorzieningen, de groei van de economie en grote projecten
 op het gebied van onder andere infra liggen de mogelijkheden met name in de Regio
Noordoost-Brabant c.q. de As50. Een grotere schaal van samenwerken biedt kansen.
 De afstemming van voorzieningen met onder andere Veghel, maar ook met Oss en
omliggende gemeenten, biedt (financiële) kansen voor de gemeenten, evenals een
mogelijke kwaliteitsimpuls op onderwerpen als bijvoorbeeld een theater, sport et cetera.
Bedreigingen
 Ten gevolge van de transities dreigt de gemeente op het gebied van ambtelijke capaciteit
naar de toekomst toe kwetsbaar te worden. Samenwerken is derhalve onontkoombaar.
 De versnippering van de samenwerking in de regio en de complexiteit van de drietrapssamenwerking met Veghel, As50 en regio kunnen dubbelingen veroorzaken, maar ook
problemen geven in de aansturing van de diverse samenwerkingsverbanden en leiden
tevens tot bestuurlijke drukte.
 Onduidelijkheid over samenwerking c.q. herindeling in de regio. Gaan de stedelijke
gemeenten de landelijke gemeenten ondersteunen of ontstaan er ‘shoppende’ kleine
gemeenten die uiteindelijk wellicht samenvoegen en daarmee tegenhangers van de
stedelijke gemeenten worden in plaats van partners?
2.3

Aanknopingspunten provinciaal bestuursakkoord Beweging in Brabant
In mei 2015 is het nieuwe college van GS gevormd. In het bestuursakkoord van VVD, SP,
D66 en PvdA staan er een aantal relevante beleidsambities beschreven:
 Inhoud is leidend, structuur volgend.
 Experimenteren met nieuwe vormen van bestuur en burgerbetrokkenheid wordt
gestimuleerd.
 De provincie onderschrijft het manifest van de Vereniging van Brabantse Gemeenten
‘De Zeven van Brabant’:
- overheidsparticipatie en ‘triple helix’-samenwerking;
- symbiose stedelijke en landelijke kernen.
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Hoofdstuk 3
Bevindingen en analyse
3.1

Uden als medeoverheid in de regio
Tijdens de vijf interviews met buurgemeenten is gevraagd naar de visies die de betrokken
gemeenten momenteel hebben op opschaling in de regio en het beeld dat andere
gemeenten van Uden hebben. In deze paragraaf volgen kernpunten zoals besproken met de
burgemeesters en gemeentesecretarissen van Bernheze, Boekel, Landerd, Oss en Veghel.
Deze paragraaf vormt zodoende een spiegel van hoe er tegen Uden aangekeken wordt en
waar de kansen- en ontwikkelpunten liggen. In het kort over de positie van de gemeenten:
 Oss: heeft geen ambities als het gaat om opschaling, maar houdt rekening met
eventuele toevoeging van Heesch en Schaijk;
 Landerd: is bezig met een eigen onderzoek naar de bestuurlijke toekomst. Opties daarbij
zijn om in zijn geheel op te gaan in een Maashorstgemeente of de gemeente Landerd op
te splitsen;
 Bernheze: is eveneens bezig met een eigen onderzoek, waar een enquête onder de
inwoners deel van uitmaakt. Opties daarbij zijn: de zelfstandigheid handhaven, het
opdelen van de gemeente of in zijn geheel over te gaan naar een nieuwe gemeente;
 Veghel: besluitvorming heeft plaatsgevonden over de vorming van Meijerijstad, daarna
staat de deur voor Uden open;
 Boekel: is zelfbewust zelfstandig en wil dat ook blijven.
In de gesprekken is gevraagd naar het beeld dat men van Uden heeft. Het algemene beeld
is dat Uden een sterke interne oriëntatie kent. Uden heeft groei meegemaakt vanuit de jaren
‘70 en door de positieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, groei van het mkb, het winkelcentrum, het cultureel aanbod en de komst van het ziekenhuis heeft Uden een bredere
positionering gekregen. De samenwerking met Uden op bedrijfsvoeringstaken (onder andere
de belastingen) verloopt naar tevredenheid van de andere gemeenten.
De buurgemeenten geven aan geen duidelijk beeld te hebben van de ambities en positie van
Uden in de opschalingsdiscussies en de regionale samenwerking. De buurgemeenten zien
Uden als een economisch krachtige, stedelijke gemeente. Zij zien Uden graag meer in een
trekkersrol, waarbij Uden uitstraalt samen te willen werken op basis van gelijkwaardigheid.
Er gebeuren veel positieve dingen in Uden; Uden doet er dus toe in de regio, maar nut haar
positie nog onvoldoende regionaal uit. Vanuit een bepaalde mate zelf- en omgevingsbewustzijn en een proactieve houding verwachten de buurgemeenten dat Uden haar positie
en profiel bepaalt en actief verbindingen zoekt in de regio. Uden is daarbij nu zelf aan zet.

3.2

Kaders en visie vanuit de raad op regionale samenwerking
Bijeenkomst 1: inspiratiesessie
BMC heeft onder leiding van de heer prof dr. M.J.G.J.A. (Marcel) Boogers een tweetal
sessies belegd met de gemeenteraad van Uden. Tijdens de eerste bijeenkomst is gesproken
over aspecten die voor de gemeenteraad van Uden belangrijk zijn als het gaat om regionale
samenwerking. Er is tevens gesproken over wat ‘de regio’ in de ogen van de raad is en
welke maatschappelijke en ruimtelijk-economische opgaven er regionaal spelen.
De raad heeft aangegeven actief betrokken te willen zijn als het gaat over de bestuurlijke
toekomst van de gemeente. Ook omdat de dynamiek in de omgeving op middellange termijn
mogelijk leidt tot een meer geïsoleerde positie van Uden.

10/34

UDEN IN PERSPECTIEF: OP WEG NAAR SAMENWERKINGSKRACHT

De kernpunten van de inspiratiesessie laten zich als volgt vertalen:

Bijeenkomst 2: bestuurlijke scenario’s
Tijdens de tweede sessie zijn de bevindingen van de gesprekken en de analyses aan de
gemeenteraadsleden gepresenteerd. Op basis van die bevindingen zijn een tweetal
bestuurlijke scenario’s voorgelegd:
1. Niets doen en op termijn mogelijk aansluiten bij Meierijstad;
2. Direct proactief aan de slag met een Maashorstgemeente, startend bij het ontwikkelen
van een gezamenlijke visie met Landerd (momentum benutten), mogelijk aangevuld met
Bernheze.
BMC heeft in de tweede sessie uitdrukkelijk onder de aandacht gebracht dat, wil Uden de
opdracht in het coalitieprogramma ‘opschaling van de gemeente en het vervullen van een
voortrekkersrol in de regio’ waarmaken, scenario twee op dit moment de meest logische,
verstandige en duurzame optie is om verder uit te werken.
De gemeenten Bernheze en Landerd doen momenteel onderzoek naar hun toekomstige
positie. Er is echter één verschil tussen beide gemeenten, namelijk dat de gemeenteraad
van Landerd in het coalitieprogramma aangegeven heeft in deze raadsperiode besluiten over
een herindeling te willen nemen. Op korte termijn wil het college van B&W van Landerd op
basis van het onderzoek voorstellen doen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad van
Bernheze zal naar verwachting niet eerder dan komend najaar tot een standpunt komen.
In de raad blijkt een grote steun aanwezig te zijn voor het tweede scenario. Daarbij zouden
er volgens de raad al snel stappen moeten worden gezet: samen met het college van B&W
van de gemeente Landerd en/of de gemeenteraad een gezamenlijke visie op de nieuwe
gemeente ontwikkelen, op basis van gedeelde inhoudelijke opgaven en ambities. Wanneer
de gemeenteraad van Landerd ook zou concluderen om in ieder geval samen met Uden
een Maashorstgemeente te willen vormen, dan is het advies om snel en actief aan de slag
te gaan. Belangrijke voorwaarde is dat Uden zich uitnodigend, gelijkwaardig en wervend
opstelt. Voorts wordt geadviseerd als ‘stip aan de horizon’ de gemeente Bernheze bij een
Maashorstgemeente te betrekken wanneer besluitvorming van de raad van die gemeente
daartoe openingen biedt. In hoofdstuk 4 worden beide bestuurlijke scenario’s getoetst op de
zes criteria en wordt een handreiking gedaan voor de volgende fase. De raad stelde als
nadrukkelijke voorwaarde dat de lokale gemeenschappen in Uden, Landerd en eventueel
Bernheze nadrukkelijk bij de ontwikkeling van de nieuwe gemeente worden betrokken.
Veel raadsleden gaven daarbij aan de vorming van een nieuwe gemeente als een kans te
zien om de verhouding met de samenleving op een vernieuwende manier vorm te geven.
De mogelijkheid om hierbij voort te bouwen op de ervaringen die zijn opgedaan bij
bewonersinitiatieven ‘De Udenaar van de Toekomst’ en de plaatselijke G1000 werd als
een belangrijke kans gezien.
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3.3

Input vanuit de samenleving: passiegroep
Van belang voor het vormen van een eventuele nieuwe gemeente is de gewenste
verhouding tussen de lokale overheid en samenleving. In het coalitieakkoord van de
gemeente Uden staat daarover het volgende geschreven:
De rol van de overheid is aan het veranderen. De Udense inwoners willen meedoen, zijn
betrokken bij hun omgeving, bij Uden. Diverse collectieve en individuele maatschappelijke
initiatieven tonen aan dat er steeds meer behoefte is aan een overheid die meedenkt en
faciliteert. De samenleving ontwikkelt zich naar een kritische, zelfbewuste en initiërende
maatschappij. ‘Burgerkracht’, ‘participatiesamenleving’ en ‘samenleving van onderop’ zijn
de resultanten van dit denken.
Een voorbeeld is ‘Udenaar de Toekomst’. Een grote groep inwoners geeft zelf uitvoering
aan de toekomstvisie die zij in 2012 hebben aangeboden aan de gemeenteraad. Deze
ontwikkeling vraagt om een andere manier van besturen. Een intensieve band tussen
gemeenteraad, inwoners en college zorgt voor veel inspiratie. De gemeenteraad en het
college laten zich voeden door de talloze initiatieven van de inwoners zelf en die bijdragen
aan een groen, gezond, gastvrij en gezellig Uden: de vier G’s die uitgewerkt zijn in de visie
‘Udenaar de toekomst’.
In het visiedocument zoals dat is opgesteld door actieve inwoners (Udenaar de Toekomst,
2012) staat het DNA van de Udenaar, trends en ontwikkelingen, kansen en bedreigingen
en een toekomstvisie (Uden in 2020). Deze visie is uiteindelijk de basis geweest voor het
organiseren van de G1000. Per onderdeel kan de volgende samenvatting worden gegeven:
DNA van de Udenaar
Mede op basis van een historische context wordt duidelijk hoe Uden geworden is tot wat het
vandaag de dag is. Historicus dr. Frans Govers omschrijft Udenaren als:
‘Vanouds zachtmoedig, gastvrij en ook gezapig. Hij woonde en werkte van oorsprong
op de zandgronden in de Heerlijkheid van het Land van Ravenstein. Er was vrijheid
om de godsdienstige gevoelens te uiten. In Uden ontwikkelde zich een aanzienlijke
veemarkt, die tot in de verre omtrek zijn aan- en afvoer vond. Bezoekers kwamen
niet enkel voor de handel naar Uden; men had ook sociaal contact, winkelde er,
bezocht de cafés en verbleef in de hotelletjes.’
De belangrijkste kwaliteiten van de Udenaar zijn de open mentaliteit, gemoedelijkheid en
gastvrijheid; hij is tolerant, innovatief en creatief; toont daadkracht, is multicultureel ingesteld
en eigenzinnig. De belangrijkste kwaliteiten van Uden zijn de centrale ligging en de goede
bereikbaarheid via de A50; Uden heeft een onderscheidende positie in de regio en een hoog
voorzieningenniveau met regionale trekkers; er zijn woonmilieus met veel ruimte en groen en
er is een groot en sterk netwerk van het mkb; het is er groen en gezellig.
Trends en ontwikkelingen
 veranderende bevolkingssamenstelling (ontgroening en vergrijzing, geen sprake van
krimp);
 individualisering (mobiliteit, kennisniveau, massamedia, assertiviteit);
 globalisering (wereldwijde politieke, economische en culturele integratie). Uden als
onderdeel van een regionaal/provinciaal netwerk;
 digitalisering (technologische ontwikkeling, internet, zorg op afstand, nieuwe manieren van
werken en winkelen).
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De Udenaren hebben ook een speciale passage opgenomen als het gaat om de regio:
De Udenaren zien voor Uden een belangrijke plaats in de regio weggelegd, zo blijkt uit
diverse suggesties die door hen zijn gedaan. Dat sluit goed aan bij de opvatting van het
gemeentebestuur van Uden en van de regio zelf. De regio Noordoost-Brabant heeft het
gebied Uden-Noord (Zorgpark Uden) aangewezen als één van de vijf regionale toplocaties.
Ligt het accent in Uden daarbij op Zorg en Health, in Veghel is dat Food en in Oss Farma.
De samenwerking met Veghel en Schijndel op economisch gebied geeft voldoende
aanleiding de banden met zowel As50 als Noordoost-Brabant te versterken. Daarnaast
draagt het provinciaal landschap de Maashorst bij aan een aantrekkelijk (regionaal) woonen leefklimaat. Het stedelijk gebied en de landelijke omgeving versterken elkaar via de
centrale ligging van Uden. De goede bereikbaarheid en de voorzieningen langs de A50 zijn
een stimulans voor versterking van de agro-logistieke keten (van grond tot mond, van zaadje
tot karbonaadje), ecologische ontwikkeling in de Maashorst, mogelijkheden binnen de
zorgeconomie en nieuwe toeristisch-recreatieve ontwikkelingen.
Kansen en bedreigingen: economisch, sociaal en ruimtelijk
De Udenaren hebben de trends en ontwikkelingen zoals hierboven beschreven vertaald in
kansen en bedreigingen op economisch, sociaal en ruimtelijk gebied. Het gaat bij economie
bijvoorbeeld om kansen voor nieuwe vormen van werkgelegenheid, het benutten van
individuele kennis (crowdsourcing) en het benutten van de (groeiende) doelgroep 55+-ers.
Bedreigingen zijn onder andere leegstand door internetwinkelen, het verdwijnen van werk
naar lagelonenlanden en de groeiende concurrentie tussen steden. 4
Toekomstvisie: 4 G’s
De Udenaar heeft een beeld geschetst van de gemeente Uden in 2020. Vanuit de klassieke
driedeling (ruimtelijk, sociaal en economisch) is een vertaalslag gemaakt naar de pijlers die
door de Udenaren het meest herkenbaar naar voren zijn gebracht: groene en gezonde
omgeving, gastvrije samenleving en gezellig centrum van de regio.


Groen en Gezond: Uden is in 2020 een groene en gezonde gemeente, waar het nog
steeds fijn opgroeien is: groot genoeg voor een wereldbestendige blik en toch niet
bedreigend. Prima stedelijke voorzieningen, zonder daarbij op te gaan in de massa.
Kwalitatief goed onderwijs dat aansluit bij een creatieve samenleving. Een prettige
leefomgeving waar de relatie tussen mens en omgeving in balans is en waar ‘zorg voor
elkaar’ nog steeds hoog in het vaandel staat.
Gastvrij: Uden is in 2020 nog steeds gastvrij, een plaats die ontmoetingen mogelijk
maakt. Mensen hebben aandacht voor elkaar, zeggen elkaar nog steeds gedag op straat
en iedereen kan meedoen in de samenleving. Er is een toekomstperspectief voor allen.
Uden staat bekend als het vriendelijke dorp met stadse allure en actieve burgers.
Gezellig centrum van de regio: In 2020 is Uden het warme kloppend hart van de regio
met een volwassen winkelaanbod en met de horeca als gezellige trekpleister. Een goed
uitgerust en gastvrij centrum dat aantrekkelijk is voor Udenaren en voor mensen uit de
wijde omgeving. Nog steeds zijn anderen meer dan welkom, nog steeds is het goed
toeven in het middelpunt van Noordoost-Brabant.





4

Voor het gehele rapport wordt verwezen naar: www.uden.nl/data/downloadables/7/5/1/visie2020_gemeenteuden_maart-2012.pdf.
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Kernpunten van het gesprek met de Passiegroep (Udenaar de Toekomst/G1000)
De toekomstvisie Udenaar de Toekomst en het organiseren van de G1000 zijn voorbeelden
van ‘De Kanteling’, zoals Jan Rotmans die beschrijft. Zowel de gemeente als de samenleving
zijn in transitie en het is nog best een zoektocht om te zien waar je elkaar kunt vinden. Het
gaat daarbij om een nieuwe verhouding tussen de lokale overheid als instituut en een vitale,
ondernemende gemeenschap.
Er zijn al veel voorbeelden van succesvolle samenwerking tussen de gemeente en de
manier waarop zij burgerinitiatieven omarmt, maar tegelijkertijd zijn de waarde en
bruikbaarheid nog niet volledig in de gemeentelijke cultuur (raad, college en organisatie)
geland. Daar liggen gezamenlijke ontwikkelpunten: elkaar regelmatig opzoeken (de huidige
locatie biedt daarvoor een geweldige kans), verbindingen leggen en durf zijn daarbij
belangrijke aspecten. De spanning zit met name in de vraag of en hoe je bepaalde
initiatieven formaliseert (bijvoorbeeld in gemeentelijk beleid) en of de gemeente daarbij
bereid is middelen (projectgeld, uren, regelgeving) beschikbaar te stellen. De informatieasymmetrie speelt daarbij ook een rol; de gemeente heeft vaak een beter beeld van
middelen die beschikbaar zijn.
De Passiegroep denkt niet in administratieve gemeentegrenzen en beschouwt de Maashorst
als één gebied waar mensen wonen, werken en recreëren. De oproep aan het gemeentebestuur: maak met betrekking tot samenwerking in de regio duidelijke keuzes op basis van
inhoud. Het gaat daarbij niet zozeer om ‘meer’ (schaalgrootte), maar met name ook om
‘anders’.
De Passiegroep ziet de successen van de G1000-Uden, die in november op een landelijk
symposium aan de rest van Nederland zullen worden gepresenteerd, als een belangrijke
voedingsbodem voor de verdere ontwikkeling van nieuwe relaties tussen overheid en
samenleving. Uden heeft hiermee wat extra’s te bieden voor buurgemeenten die aansluiting
bij Uden overwegen.
VNG-pamflet voor de Agenda Lokale Democratie in Beweging: D1000 en de tien statements
Tijdens de G1000 in Uden zijn de ‘tien beste ideeën’ geformuleerd. Een tweetal daarvan
hebben direct te maken met de samenwerking en rolverdeling tussen gemeente en
samenleving:
 G1000 van vandaag structureel inzetten bij de ontwikkeling van gemeentebeleid, samen
met het invoeren van klankbordgroepen op specifieke vraagstukken waarin deskundigen
hun expertise in brengen.
 Gebruikers betrekken vóór de uitwerkingen van plannen, bijvoorbeeld de gids- en
geleidelijnen voor slechtzienden rondom de Markt.
Deze oproep, daterend uit 2014, past in een bredere trend. Tien ‘statements’ leverde de
D1000 op, die op 1 juni 2015 in Apeldoorn voorafgaand aan het VNG-congres werd
gehouden met ruim 500 raadsleden, wethouders, burgemeesters, gemeentesecretarissen,
griffiers en inwoners. Dit in het kader van de Agenda Lokale Democratie in Beweging. De
belangrijkste daarvan was een oproep aan de lokale politiek: ‘Stop met in de weg lopen’.
Andere voorbeelden uit deze lijst waren ‘De agenda van de straat op tafel in de raad’;
‘Partijpolitiek staat echte lokale democratie in de weg’ en ‘Bemoei je er niet mee, we kunnen
het zelf.’
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De oproep tot verandering van de G1000 in Uden en Udenaar de Toekomst vertoont grote
gelijkenissen (transitie van aandacht voor systeemwereld naar leefwereld, van vertegenwoordigende naar participatiedemocratie).
Agenda Lokale Democratie in Beweging – D1000, 1 juni 2015
1. Burgertoetsraad via loting
2. Themapolitiek door middel van dialoog
3. Lokaal bestuur 2.0.
4. Lokaal bestuur 2.0 experimenteer
5. Weg met het coalitieakkoord
6. Burgerschap in het onderwijs
7. Loslaten en vertrouwen gewoon doen!
8. Onbegrensde ideeën, regelvrij
9. Samen eropuit
10. De agenda van de straat op tafel in de raad
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Hoofdstuk 4
Beoordeling scenario’s en aanbevelingen
Het doel van het onderzoek was:

Inzicht geven in de mogelijkheden voor de bestuurlijke organisatie van de gemeente
Uden in relatie tot de potenties van de regio (Oss, Boekel, Veghel, Bernheze en
Landerd).

Dit verkennende en actiegerichte onderzoek had daarbij als subdoelen om het thema van
regionale samenwerking sterker op de agenda van de raad te krijgen, (vernieuwde)
openingen te bieden voor bestuurlijke samenwerking en hiervoor concrete aanbevelingen
te doen.
4.1

Scenario’s beoordeeld op basis van de samenwerkingscriteria
Vanuit de provincie Noord-Brabant is er een ontwikkelkader voor samenwerking en
herindeling bestaat uit zes criteria5, te weten:
1. draagvlak;
2. schaalniveau passend bij de opgaven;
3. interne samenhang en consistentie;
4. bestuurskracht en vitaliteit;
5. regionale samenhang en evenwicht;
6. duurzaamheid.
Dit ontwikkelkader vormt het richtsnoer waarlangs gemeenten initiatieven kunnen
ontwikkelen om tot een gefundeerde keuze over organisatorische en/of bestuurlijke
oplossingen te kunnen komen. Hieronder volgt per criterium een kernachtige beschrijving.
Daarna vindt er een korte analyse plaats van hoe het criterium ‘scoort’, uitgaande van een
toekomstbestendige Maashorstgemeente en het behouden van de huidige situatie. Hiermee
wordt een aanzet gegeven voor de politiek-bestuurlijke verkenning. Een verkenning die na
oplevering van het rapport en formele besluitvorming verder ingevuld moet gaan worden.
Draagvlak
De steun van betrokken gemeenten en (een meerderheid) van de inwoners.
Van belang voor een eventuele Maashorstgemeente is de steun van gemeente(rade)n en
inwoners (inclusief maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven). Het college van B&W
van de gemeente Uden heeft aangegeven open te staan voor vergaande samenwerking
met Landerd, met een uitgestoken hand richting Bernheze. Ook in de werksessie met de
gemeenteraad is positief gereageerd op deze optie. Opdracht voor de korte termijn is deze
voorkeur formeel vast te stellen en met de gemeentebesturen (colleges en gemeenteraden)
de nadere verkenning te starten. Ook de samenleving moet hierbij actief betrokken worden.
Op basis van het gevoerde gesprek met een vertegenwoordiging van de Passiegroep
(Udenaar de Toekomst/G1000) is de verwachting dat de Maashorstgemeente kan rekenen
op steun vanuit het maatschappelijk middenveld.

5

Grotendeels gebaseerd op de herindelingscriteria van het Ministerie van BZK.
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In dit gesprek kwam duidelijk naar voren dat het hen niet zozeer gaat om kleiner of groter,
maar met name om een andere bestuurscultuur. Een bestuurscultuur waarbij de gemeente
als partner fungeert, die samen met inwoners op een andere manier durft te denken en
doen. Naast de 4G’s gaat het om de 3D’s: dromen, durven en doen. Een slagkrachtige,
ontvankelijke en samenwerkende gemeente.
Daarnaast is het van belang om te onderzoeken in hoe Oss en Meierijstad (eventueel
aangevuld met Cuijk-Grave-Mill en St. Hubert) aankijken tegen de Maashorstgemeente. Wat
zien zij als complementaire onderdelen, waar zien zij samenwerkingsmogelijkheden op het
terrein van maatschappelijke en ruimtelijk-economische opgaven? Als voorbeeld kan dienen
economische structuurversterking. In lijn met het topsectorenbeleid zijn door de provincie
Brabant zes sectorale economische clusters benoemd: voor Noordoost-Brabant gaat het om
AgriFood en Life Sciences & Health. Waar liggen de sterkten van Oss, Meierijstad en waar
kan de Maashorstgemeente een toegevoegde waarde zijn?
Schaalniveau passend bij de opgaven
Het schaalniveau van de samenwerking sluit zo optimaal mogelijk aan bij het schaalniveau
van de gemeenschap, vraagstukken en ambities.
In de bestuurskundige literatuur zijn vele onderzoeken verschenen over optimale schaal. In
de praktijk is te zien dat gemeenten veelal op verschillende schalen acteren (‘dansen tussen
de schalen’). Van wijkgericht werken tot bovenregionale voorzieningen in de jeugdzorg.
Daarbij worden op strategisch, tactisch en operationeel niveau vaak verschillende keuzes
gemaakt. Dit is ook de praktijk voor de gemeente Uden (zie voor een overzicht van huidige
de samenwerkingsverbanden Bijlage 1).
De gemeente Uden kent een aantal belangrijke economische en maatschappelijke opgaven en
ambities. Zo zijn er bijvoorbeeld uitdagingen op het gebied van de arbeidsmarkt (aansluiting
onderwijs-arbeidsmarkt), leegstand van winkels en bedrijventerreinen, kansen op het gebied
van recreatie en toerisme en infrastructuur en (OV-)bereikbaarheid. Er wordt op een aantal
onderdelen regionaal samengewerkt (Maashorst, As50/AgriFood). Een Maashorstgemeente
kan daadwerkelijk een versterking opleveren op het terrein van gebiedsontwikkelingen, natuur,
recreatie en toerisme. Ook betekent het een bundeling van krachten voor economische
structuurversterking. Dat is noodzakelijk, omdat de werkgelegenheid in Uden de afgelopen
tijd sterk onder druk staat. De verwachting is dat een Maashorstgemeente beter in staat is om
effectieve oplossingen voor de genoemde opgaven te vinden door onder meer de economische
veerkracht te versterken: de groei van de commerciële en niet-commerciële dienstverlening
(belangrijke sectoren voor stedelijke gebieden) is immers het sterkst in het landelijk gebied.
Ook is het omringende landelijk gebied van belang om (het draagvlak voor) de stedelijke
voorzieningen in Uden te behouden.
Tot slot is het van belang om te kijken naar de activiteiten in Noordoost-Brabant als gehele
regio en de toegevoegde waarde en positionering van de Maashorstgemeente. Door het
eventueel ontstaan van een Maashorstgemeente blijven er dus nog steeds opgaven die op
(boven)regionaal niveau moeten worden aangepakt. Een duidelijk en zelfbewust profiel van
de nieuwe gemeente (het stedelijke voorzieningenniveau van Uden, aangevuld met de
natuur en ruimte van het ommeland) draagt op haar beurt bij aan het versterken van de regio
Noordoost-Brabant in nauwe samenwerking met stevige partners als Oss en Meierijstad.
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Interne samenhang en consistentie
Het is wenselijk dat de nieuwe constellatie een interne samenhang (cultureel, sociaal,
economisch, geografisch) kent die identiteit geeft aan de nieuwe bestuurlijke eenheid.
Dit criterium handelt over de vraag: in hoeverre kent een Maashorstgemeente een eigen
ecosysteem? Uit het onderzoek van prof. Tordoir blijkt dat inwoners van Bernheze en
Landerd voor werk en voorzieningen op
zowel op Uden als Veghel zijn georiënteerd.
Uden vervult daarbij duidelijk een centrumfunctie (zie afbeelding hiernaast:
Verplaatsingen naar Uden). Uden biedt
regionale voorzieningen op het gebied van
winkelen, werken, cultuur, recreatie en zorg.
Alleen een regionale onderwijsvoorziening
ontbreekt. Tordoir beschrijft daarbij een
tweetal trends: interstedelijke netwerkvorming en interlokale opschaling. Beide
trends tonen de twee gezichten van het
moderniserende Brabant. Die twee staan
niet op gespannen voet, maar zorgen tezamen voor structurele herschikkingen in de steden
en de plattelandsgemeenten met een snel veranderende relatie tussen stad en land.
Dit sluit aan bij het landelijke beeld waarin de symbiose tussen stedelijke voorzieningen en
ommeland centraal staat bij de ruimtelijke ontwikkeling van Nederlandse regio’s.
Doordat een Maashorstgemeente qua oppervlakte zal toenemen, betekent dit ook iets voor
de manier waarop de gemeente bestuurt en organiseert. Daarbij kunnen de (huidige)
gemeenten van elkaar leren, omdat ze deels complementair aan elkaar zijn. Kernenbeleid,
wijkgericht werken en burgerparticipatie vormen hierbij belangrijke bouwstenen. De rode
draad, zoals die naar voren komt uit de sessies met Udenaren, is de trots op het Udens
eigene. Dit specifiek eigene moet behouden blijven en gekoesterd worden zodat het ook in
de toekomst kan worden ingezet als unieke kracht. De gemeente Uden bestaat momenteel
uit drie kernen (Uden, Volkel en Odiliapeel) die vanzelfsprekend van karakter (stedelijk en
kleinschaliger) verschillen. In dit opzicht vormt de Maashorstgemeente geen ingrijpende
verandering, los van het feit dat er een aantal kernen bijkomen.
Bestuurskracht en vitaliteit
In de nieuwe situatie worden maatschappelijke opgaven opgepakt, wettelijke taken adequaat
uitgevoerd en is er sprake van een vitale organisatie, die in staat is om burgerkracht te
mobiliseren en te faciliteren.
In essentie zijn gemeenten bestuurskrachtig als zij in staat zijn hun maatschappelijke
opgaven op te pakken en wettelijke taken adequaat uit te vervullen waarbij recht wordt
gedaan aan hun maatschappelijke omgeving. In het 3S-analysekader van dit onderzoek
wordt uitgegaan samenwerkingskracht, waarbij er nadrukkelijk ruimte is voor burgerkracht
(doe-democratie, particulier initiatief, buurtcoöperaties).
De gemeente Uden is bestuurskrachtig: een meerjarige sluitende begroting (met een
bezuinigingsopgave), realistische ambities, de organisatie en het voorzieningenniveau op
orde, een krachtige burgerbeweging (Udenaar de Toekomst/G1000 Uden). De gemeente
Uden kan zeker nog een aantal jaren zelfstandig blijven zonder dat er financiële of
bestuurlijke rampen dreigen.
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Tegelijkertijd staat ook de gemeente Uden voor een transitie: haar rol in de samenleving
verandert ingrijpend en de regionale dynamiek zorgt voor een nieuwe situatie. Ook de
organisatie zal, blijkens de ontwikkelpunten vanuit het rapport ‘Veerkrachtig Bestuur
Brabant’, te maken krijgen met kwetsbaarheden. Dat betekent dat er een nieuwe, moderne
besturingsfilosofie moet worden opgesteld en strategisch personeelsbeleid noodzakelijk is.
Hoe verhoudt de lokale overheid zich tot initiatieven als de G1000, welke rol ziet zij voor
zichzelf (regiegemeente, netwerkpartner, facilitator) en hoe kunnen de gemeenteraad, het
college van B&W en de ambtelijke organisatie zich klaar maken voor de 21e eeuw? Wat doet
de gemeente zelf, wat wordt (boven)regionaal georganiseerd en wat kan de samenleving
zelf? Sturingsvraagstukken die relevant zijn voor zowel Uden als de mogelijke Maashorstgemeente. Van belang is ook dat de gemeente Landerd (en Bernheze) grotendeels te maken
hebben met dezelfde vraagstukken en opgaven.
Van belang is om in ieder geval een gemeente te ontwikkelen die flexibel georganiseerd is en
in staat is om omgevingsbewust en vitaal (op basis van cultuur, ontwikkelde samenwerkingscompetenties en -vaardigheden) in haar nieuwe rol te functioneren. Durven los te laten vormt
daarbij een kernonderdeel. Gemeentelijke krachtenbundeling zorgt voor een samenwerkingskrachtige, toekomstbestendige en duurzame gemeente. Initiatieven vanuit inwoners vormen
een steeds belangrijker onderdeel voor de toekomstbestendigheid van de gemeente. Uden
heeft met Udenaar de Toekomst/G1000 iets unieks in handen; heel Nederland komt kijken
in Uden (zo ook 2 november 2015). Er zijn vele vrijwilligers die met projecten bezig zijn; hier
zit energie, betrokkenheid en actiebereidheid. De gemeente kan deze maatschappelijke
initiatieven als hefboom gebruiken voor een nieuwe rol die ook van belang is voor een
eventuele Maashorstgemeente. De ervaringen uit Uden kunnen daarbij als inspiratie
dienen voor andere kernen of wijken in een grote (landelijke) gemeente. Ga als gemeente
op zoek naar je rol en meerwaarde en ga serieus aan de slag met initiatieven zoals de
‘burgerbegroting’ om de veranderende verhoudingen tussen gemeente en samenleving vorm
te geven.
Regionale samenhang en evenwicht
Door de vorming van de nieuwe gemeente of door samenwerking moeten goede, evenwichtige
regionale verhoudingen ontstaan.
Ook een Maashorstgemeente onderhoudt relaties met andere gemeenten in diverse
regionale en provinciale samenwerkingsverbanden. Denk aan AgriFood Capital. De vorming
van een Maashorstgemeente zorgt voor een inwoneraantal van circa 56.000 inwoners
(aangevuld met Bernheze: bijna 86.000). Daarmee neemt de invloed en ‘bestuurlijke massa’
aanzienlijk toe. De Maashorstgemeente zou voor een nieuw regionaal evenwicht zorgen in
Noordoost-Brabant ten opzichte van Meierijstad, Oss en Cuijk-Grave-Mill en St. Hubert.
Van belang voor het regionale evenwicht is evenwel om Bernheze te betrekken, omdat deze
gemeente anders redelijk geïsoleerd zou komen te liggen in Noordoost-Brabant.
De eventuele vorming van een Maashorst-gemeente past goed in de visie van Midsize
Brabant, waarbij middelgrote steden als economische trekkers worden gezien in aanvulling
op de grote Brabantse steden (M7-gemeenten). Uden is een van deze steden.
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Onder de noemer Midsize Brabant heeft BrabantKennis samen met Ruimtevolk een
verkenning uitgevoerd naar het toekomstperspectief van de middelgrote steden in Brabant.
Steden met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners waar ongeveer een kwart van de
Brabantse bevolking woont.
De toekomstige omstandigheden zullen de middelgrote steden dwingen scherpe(re) keuzes
te maken, maar het beeld van hun toekomst is minder grijs dan veelal wordt verondersteld.
Wel zullen er actief en collectief antwoorden gevonden moeten worden op de nieuwe
werkelijkheid. Niet langer past hierbij het verticale denken tussen overheidslagen, tussen
grote en middelgrote steden, tussen steden en dorpen. Alle partijen hebben een eigen rol
en verantwoordelijkheid. Ieder vanuit zijn eigen kracht en kunnen.
Er is iets dat de middelgrote steden bindt: het groeiende belang dat gehecht wordt aan
regionale positionering en samenwerking. Oss, Uden en Veghel zijn samen met Bernheze en
Landerd onderdeel van een sterk stedelijk netwerk tussen ’s-Hertogenbosch, Nijmegen en
(in mindere mate) Eindhoven. De A50 speelt hierbij een belangrijke rol.
Duurzaamheid
Een nieuwe gemeente of een samenwerkingsverband van gemeenten moet duurzaam in
staat zijn de gemeentelijke taken uit te voeren. Voorkomen moet worden dat zich binnen
afzienbare tijd wederom problemen voordoen.
De vorming van een Maashorstgemeente draagt een duurzaam karakter. Met een vooruitblik
van 15 tot 20 jaar valt te concluderen dat een Maashorstgemeente duurzamer is dan de
zelfstandige gemeenten afzonderlijk zouden zijn. Intern zijn op het gebied van kosten,
kwaliteit en kwetsbaarheid (3K’s) zijn positieve resultaten te verwachten. Extern zal de
gemeente meer bestuurlijke kracht ontwikkelen. Vanzelfsprekend is van groot belang hoe
Uden en Landerd (en eventueel Bernheze) het gezamenlijke proces ingaan: wat is het
‘tafelzilver’ van de gemeente, wat zijn de (resultaat)verwachtingen over en weer, hoe ziet het
tijdspad eruit, hoe betrek je inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers en wat
is het gezamenlijke eindbeeld? De Maashorstgemeente verdient een duidelijk profiel,
waarvan de basis al duidelijk aanwezig is.
Gelet op de duurzaamheid en de 3K’s is te verwachten dat zowel op beleidsarme bedrijfsvoeringstaken (PIJOFACH) als ook op meer tactisch-strategisch niveau (beleid en strategie
op het gebied van economie, ruimtelijke ordening, bereikbaarheid, sociaal domein)
significante voordelen en kwaliteitsimpulsen zullen ontstaan. Ruimtelijk-economische en
sociaal-maatschappelijke opgaven kunnen effectiever aangepakt worden op een grotere
schaal dan de gemeenten afzonderlijk in staat zijn. Zeker gelet op de sociaalgeografische,
ruimtelijke en economische samenhang in de regio ligt dit ook voor de hand. Een grotere
schaal van samenwerken biedt kansen. De versnippering van de samenwerking in de regio
en de complexiteit van de drietrapssamenwerking van Uden (met Veghel, As50 en regio
Noordoost-Brabant) kunnen dubbelingen veroorzaken, maar ook problemen geven in de
aansturing van de diverse samenwerkingsverbanden en leiden tevens tot bestuurlijke drukte.
De gemeenten staan voor dezelfde opgaven, maar kennen een ander profiel en een andere
vertrekpositie. Van belang om te komen tot een duurzame keuze is dan ook het ontwikkelen
van een gedragen profiel en besturingsfilosofie. Als gezegd, een Maashorstgemeente kent
een wervende symbiose van stedelijke en landelijke kenmerken en een eenduidig profiel
draagt bij aan de kracht en positionering in de regio.
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In het rapport Midsize Brabant worden een viertal profielen geschetst:
 Scenario 1: aantrekkelijke woonstad
 Scenario 2: bloeiende streekstad
 Scenario 3: ondernemende pioniersstad
 Scenario 4: slimme industriestad
Hoewel een Maashorstgemeente kenmerken van meerdere scenario’s kent, lijkt op basis
van de gesprekken met gemeenteraad en samenlevingspartners scenario 2 het meest van
toepassing als vertrekpunt voor het gezamenlijke profiel.
De bloeiende streekstad is een middelgrote stad die een nauwe relatie heeft met haar
omliggend gebied. Die relatie wordt versterkt door de inzet op een regionale duurzame
economie met daarbij een belangrijke rol voor lokale productieketens en kringlopen. Veelal
heeft voor het omliggend gebied een centrumfunctie, zeker als ze in haar omgeving de
grotere stad is.
De bloeiende streekstad huisvest alle belangrijke voorzieningen waar regelmatig vraag naar
is en maakt dat het ook in de omliggende kleinere plaatsen goed wonen is. De bloeiende
streekstad is eerder de moeder dan de grote broer van de kleinere omliggende plaatsen.
Het motto van de bloeiende streekstad is: ‘het leven is goed in het Brabantse land’.
Het kiezen van een scenario (gewenste ontwikkelrichting) impliceert tegelijkertijd kansen en
opgaven voor de Maashorstgemeente, omdat met deze keuze de basis wordt gelegd voor de
gezamenlijke ambitie en regionale positionering. Voor de toetsing op het duurzaamheidscriterium kijkt de provincie ook naar eventuele partners die bij de samenwerking betrokken
zouden moeten worden. Voor Bernheze geldt dat de gemeente Uden het eigen afwegings- en
besluitvormingstraject respecteert en dat Uden openstaat voor een aansluiting van Bernheze bij
de Maashorstgemeente als de discussie in de gemeente daartoe aanleiding geeft.
Conclusie
Op basis van het (spiegel)onderzoek komen wij tot de volgende beoordelingen van beide
varianten6:
Criterium
Nuloptie
Maashorst

6

Draagvlak

0

+

Schaalniveau passend bij opgaven

0

++

Interne samenhang en consistentie

0

++

Bestuurskracht en vitaliteit

-

+

Regionale samenhang en evenwicht

--

++

Duurzaamheid

-

+

De volgende scores zijn mogelijk: --, -, 0, +, ++. In dit onderzoek zijn de criteria niet gewogen (waarbij het ene
criterium zwaarder meeweegt dan het andere; een Multi criteria-analyse).
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4.2

Inzetten op een Maashorstgemeente
Op basis van de voorgaande beoordeling komen wij tot de aanbeveling om in te zetten op
een Maashorstgemeente, waarbij Uden een voortrekkersrol vervult en een handreiking wordt
gedaan richting Landerd (en de deur voor Bernheze openstaat). In deze paragraaf maken
we een doorkijk naar de mogelijke nieuwe Maashorstgemeente. Van belang hierbij is dat
‘de gemeente’ daarbij uiteenvalt in een viertal onderdelen die ieder hun eigen aandacht
verdienen in het vervolgproces:
 bestuur: politieke en bestuurlijke constellatie, bestuurscultuur, rol en positie gemeenteraad, maatschappelijk draagvlak et cetera;
 organisatie: ambtelijke capaciteit, organisatiecultuur, financiële positie, et cetera;
 partner: relatie met bedrijven, maatschappelijke partners en (groepen) burgers in
gemeente en regio; relatie met medeoverheden, positie in regio et cetera;
 dienstverlener: kwaliteit dienstverlening, nabijheid inwoners, dienstverleningsconcepten
et cetera.

De gemeente Landerd heeft vanuit haar bestuurlijke herpositionering aangegeven open te
staan voor een samenvoeging. Daarvoor moet Uden zo snel mogelijk in actie komen en
zich volmondig uitspreken samen aan de slag te willen gaan. Hiermee kan ook voor de
gemeente Bernheze (die pas later besluit over haar bestuurlijke toekomst) een perspectief
worden geboden. Hierbij is het van belang dat Uden (eventueel al samen met Landerd) de
contouren schetst van een inhoudelijke visie op ruimtelijk-economische, maatschappelijke
ontwikkelingen en de toekomstige organisatie (bestuur en organisatie). Onderdeel van dit
profiel van de Maashorstgemeente, is niet alleen de gewenste positie als strategisch partner
in Noordoost-Brabant, maar ook de gewenste relatie met de samenleving (partner en
dienstverlener).
4.3

Tot slot: handreiking voor de prefusiefase
Voor de definitieve vorming van een Maashorstgemeente, moet er nog veel gebeuren.
De prefusiefase vormt daarbij de onmisbare basis. Van belang is allereerst dat de
gemeentebesturen (colleges en raden) hun intentie uitspreken. Er kan immers worden
gesproken over de prefusiefase vanaf het moment dat er formeel of informeel gesproken
wordt over een fusie. Deze fase loopt tot het moment dat de Arhi-procedure7 wordt gestart.
In deze fase komen de achtergronden, context en doelen van de fusie aan de orde.
Het gaat om de aspecten ‘Ambitie’, ‘Structuur’ en ‘Proces’, op basis van ervaringen bij
andere herindelingen.8 In deze prefusiefase zijn er verschillende best practices te onderscheiden die ook van belang zijn voor de gemeente Uden en de Maashorstgemeente.

7
8

Arhi: wet Algemene Regels Herindeling (wettelijk kader).
M. Boogers, M. Mentink en S. Ruizendaal, Gemeentelijke herindelingen: lessen en leerervaringen, 2014.
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Ambitie
Het gaat hierbij om de uitgangspunten van de fusie: het gewenste in- en externe functioneren
van de nieuwe gemeente, de aan te pakken (schaal)problemen van de fuserende gemeenten:
 Allereerst is het van belang om nut en noodzaak van fusie helder te hebben. Uit de analyse
van paragraaf 4.1 blijkt dat Uden en Landerd (eventueel aangevuld met Bernheze) elkaar
versterken en samen beter in staat zijn (sub)regionale en lokale ruimtelijke, economische
en maatschappelijke opgaven op te pakken. Er is een zekere urgentie om de Maashorstgemeente als Midsize-gemeente te positioneren.
 Het is belangrijk om al in een vroeg stadium de kernwaarden van de nieuw te vormen
gemeente te benoemen en daar overeenstemming over te hebben. Als er een heldere
visie is waar naartoe wordt gewerkt, zal dat het proces helpen en mogelijk versnellen.
Van belang hierbij is om ook te investeren in wederzijds vertrouwen en de onderlinge relatie
via (informele) ontmoetingen van colleges en gemeenteraden. Vier (deel)successen en sta
stil bij markante momenten. Hierbij hoort ook een moderne besturingsfilosofie (participatiedemocratie): wat zijn de opgaven en welke rol speelt de lokale overheid hierbij (handelingsperspectieven)? Wat verwachten inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers
(samenwerkingskracht)? En wat betekent dat voor de rol en positie van de raad, het college
en de organisatie? De ervaringen met burgerinitiatieven in Uden zijn waardevolle bakens
voor de besturingsfilosofie en cultuur van de nieuwe gemeente.
 Doe aan verwachtingsmanagement: wat moet het resultaat zijn? Wanneer de gemeentebesturen besluiten tot een onderzoek naar herindeling, moet er een onderzoeksontwerp
worden opgesteld. Van belang daarbij is dat de gemeenten andere redeneringen c.q.
verwachtingen kunnen hebben om de herindeling te onderzoeken. Biedt daar voldoende
ruimte voor tijdens het proces (durf ze te benoemen!) en bezie op welke manier aan die
verschillende verwachtingen tegemoet gekomen kan worden. Voor de ene gemeente
kan bijvoorbeeld de kwetsbaarheid van de eigen organisatie het belangrijkste argument
voor herindeling zijn, terwijl voor de andere de strategische kracht in de regio het
kernpunt is. Koester de verschillen en beschouw ze als complementaire onderdelen en
kracht.
Structuur
Handelt over de sociale, politiek-bestuurlijke, financiële en geografische uitgangssituatie van
de samenvoegende gemeenten: bevolkingssamenstelling en -omvang, lokale identiteiten,
bestuurskracht, politieke constellatie, financiële positie, natuurlijke grenzen, geografische
oriëntaties bevolking:
 Investeer in lokaal en collectief leiderschap, ga strategisch om met benoemingen en
betrek de gemeenteraden vooral bij belangrijke beslissingen. Formeer bijvoorbeeld een
stuurgroep waarin collegeleden, raadsleden en de ambtelijke organisatie
vertegenwoordigd is. De stuurgroepleden dienen zich bewust te zijn van hun
voorbeeldrol en fungeren zodoende als ‘ambassadeur’.
Ook het instellen van een klankbordgroep (bestaande uit vertegenwoordigers vanuit
inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven) kan versterkend werken voor
het draagvlak.
 In lijn met het tweede punt van het aspect ambitie: het betrekken van de gemeenteraden hoeft niet altijd op een formele wijze plaats te vinden; juist de informele
ontmoetingen kunnen het herindelingsproces vooruit helpen. Uit ervaring blijkt dat
gezamenlijke raadsbijeenkomsten een belangrijke rol in het proces gespeeld (‘vliegende
start’).

23/34

UDEN IN PERSPECTIEF: OP WEG NAAR SAMENWERKINGSKRACHT







Naast de bestuurlijke oriëntatie is ook de maatschappelijke oriëntatie een belangrijke
factor in een herindelingsproces. Door de maatschappelijke oriëntaties tijdig te
onderzoeken en inzichtelijk te maken, kunnen lastige discussies hierover worden
voorkomen (benut bijvoorbeeld de expertise in de klankbordgroep).
Op het gebied van financiën is het aan te raden om al vroeg in het proces de risico’s in
kaart te brengen. Een klassieke herindelingsscan is hiervoor niet afdoende; met een
meer uitgebreide financiële scan of een due diligenceonderzoek kunnen risicovolle
zaken al vroeg worden besproken.
Overigens geldt in het algemeen dat moeilijke beslissingen het best zo snel mogelijk op
tafel kunnen worden gelegd. Dat voorkomt verrassingen en daarmee gepaard gaande
weerstand verderop in het proces.

Proces
Het herindelingsproces: initiatiefnemers, procesorganisatie en de wijze waarop betrokken
actoren en instanties hierin een rol hebben vervuld:
 Al aan het begin van de herindelingsdiscussie is het goed om naar andere, vergelijkbare
casussen te kijken en daarvan te leren. Ook vanuit de impact op de regionale dynamiek
en mogelijke nieuwe verhoudingen. Allereerst betekent het dat herindeling van gemeenten
niet als een op zichzelf staand proces is te zien. Gemeenten onderhandelen weliswaar
met elkaar, en verkennen de mogelijkheden die zij elkaar te bieden hebben, maar
daarmee hebben ze indirect ook impact op wat elders gebeurt (waterbedeffect).
Herindelingen zijn regionaal verweven. Durf daarbij ook te leren van de ervaringen in
de regio (Oss, Meierijstad) en ga met regionale partners in gesprek over gezamenlijke
regionale thema’s voor de komende jaren (regionale samenwerkingskracht).
 In de aanloop naar de fusie is het belangrijk om een strak geleid proces te hebben,
waarbij alle betrokken gemeenten een synchrone besluitvorming hebben en tegelijk
worden geïnformeerd. Communicatie (gezamenlijke kernboodschap) richting interne en
externe stakeholders is van groot belang voor de voortgang.
 Het is slim om in het gehele proces rekening te houden met het (tijdelijk) uitstappen van
een van de betrokken gemeenten. Door dit te behandelen als een time-out komt er meer
ontspannenheid in het fusieproces, wat de voortgang ervan ten goede kan komen.
Een time-out kan om allerlei redenen plaatsvinden, maar belangrijk daarbij is dat de
voorwaarden voor terugkomst worden vastgelegd. Als dat helder is op het moment
dat een van de gemeenten zich even terugtrekt, dan voorkomt dat moeilijkheden op
het moment dat diezelfde gemeente weer mee wil doen. Als de discussie in Bernheze
daartoe aanleiding geeft, moet zij kunnen toetreden in het proces.
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Bijlage 1
Profiel van de gemeente Uden
Kerngegevens gemeente Uden
Bestuur en organisatie
Op het gebied van bestuur en organisatie springen een aantal zaken eruit wanneer Uden
vergeleken wordt met andere gemeenten in Nederland. Zo liggen zowel de baten als lasten
van het algemeen bestuur stelselmatig onder het gemiddelde. Als er omgerekend wordt naar
baten en lasten van het algemeen bestuur in euro’s per inwoner komt er het volgende
overzicht uit9:

9

Bron: CBS – Begrotingen Gemeenten.

25/34

UDEN IN PERSPECTIEF: OP WEG NAAR SAMENWERKINGSKRACHT

De gemeente Uden omschrijft zichzelf als een organisatie met lef die durft te kiezen voor
resultaten. Het optimaliseren van de dienstverlening blijft een continue focus.
Dat betekent voortdurend investeren in het ontwikkelen en opleiden van werknemers.
Voor alle medewerkers gelden de volgende kerncompetenties: SKOOR (Samenwerken,
Klantgericht, Ondernemend, Omgevingsgericht en Resultaatgericht). De belangrijkste
aandachtspunten van het personeelsbeleid in 2015-2018 zijn:
1. Verdergaande samenwerking met onze klanten en business partners (buiten binnen
halen en vice versa).
2. Het duurzaam en wendbaar inzetbaar zijn van onze organisatie en onze werknemers
door strategische personeelsplanning, actieve ontwikkeling via trainingen, loopbaanactiviteiten, mobiliteit.
3. Bevorderen van instroom van jongeren in de arbeidsmarkt en in de organisatie door de
gemeente Uden te ontwikkelen tot talentorganisatie.
4. Vergroten van vaardigheden van onze werknemers om nog beter te kunnen inspelen
op de klantvragen en de veranderende rol van de publieke werknemer in de (nabije)
toekomst.
5. Het blijven van een aantrekkelijke werkgever.
De organisatie van de gemeente Uden wordt gekenmerkt door het directie-afdelingenmodel:

De organisatie bestaat uit ongeveer 334 medewerkers verdeeld over de vier afdelingen.
Elke afdeling bestaat uit een aantal teams. Deze teams worden aangestuurd door het
afdelingshoofd, een teamleider of een coördinator. Aan het hoofd van de ambtelijke
organisatie staat de gemeentesecretaris.
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Demografische gegevens en ligging
Volgens de laatste telling in 2014 heeft Uden 40.913 inwoners, verspreid over 17.440 huishoudens. Van deze 40.913 inwoners wonen er 35.015 in de plaats Uden, 3.465 in Volkel en
2.055 in Odiliapeel. De gemeente Uden is gelegen in Noordoost-Noord-Brabant en grenst
aan gemeenten Landerd, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis, Boekel, Veghel en Bernheze.
Ook de gemeente Oss bevindt zich in nabijheid. De totale oppervlakte van de gemeente
bedraagt 67,53km 2, waarvan 0,48km2 water. Belangrijke verkeersader vormt de A50.
Zowel het vertrek als vestiging per 1.000 inwoners ligt in Uden met respectievelijk 34,9 en
36,8 onder het landelijk gemiddelde van 46,0 en 49,7. Zoals de tabellen hieronder 10 laten
zien, is dit een constante waarde. Er is een groei van 1.9 inwoner per 1.000 inwoners wat toe
te wijten is aan vertrek en vestiging. Als dit cijfer door gecalculeerd wordt naar een absoluut
getal, zijn er in 2014 78 personen meer gevestigd dan dat er vertrokken zijn uit Uden.
De grijze druk (verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal
personen van 20 tot 65 jaar) ligt met 28,3% iets boven het Nederlands gemiddelde van
26,4%. De groene druk (verhouding tussen aantal personen van 0 tot 20 jaar en het aantal
personen van 20 tot 65 jaar) ligt met 26,4% net boven het landelijk gemiddelde van 25,8%.
Onderstaande tabel geeft de groene druk van de afgelopen 5 jaar weer.

Het geboorte- en sterftecijfer laat een lichte bevolkingsgroei zien. Zo zijn er 10,8 geboorten
per 1.000 inwoners, tegenover 8,1 sterften per 1.000 inwoners. Het totaalplaatje laat een
lichte groei zien in inwonersaantal van Uden, met uitzondering van 2013. Hieronder volgt een
tabel van het inwonersaantal van 2010 tot aan het heden.

10

Bron: CBS – Bevolkingsontwikkeling.
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De verwachting voor Uden op de langere termijn (richting 2040) is een groei tussen de
5-10%.11
Bedrijvigheid en economie
Allereerst is het interessant om te kijken naar de score van gemeente Uden op economisch
kapitaal. Deze score is gebaseerd op een aantal zaken, waaronder het functioneren van de
regionale economie en het behoud en versterken van het vermogen van een regio om
voldoende inkomen te genereren. Uden scoort hier een 46 uit een mogelijke 100 (4 punten
onder het Noord-Brabantse gemiddelde van 50). Deze score wordt ongunstig beïnvloed door
de voorraad kennis. De kennis ten behoeve van het productieproces is op een lager peil
dan in vergelijkbare gemeenten. Hieronder kan het peil van verschillende economische
voorraden van Uden gezien worden in vergelijking met Nederland en gemeenten van
dezelfde grootteklasse12.

Verder is het interessant te kijken naar het Bruto Gemeentelijk Product (BGP). De gemeente
Uden doet het op dit gebied zeer goed in vergelijking met andere gemeenten van dezelfde
grootteklasse.

11
12

Planbureau voor de Leefomgeving. De Nederlandse bevolking in beeld.
Telos. Rapport duurzaamheidsbalans.
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Zoals in de tabel hieronder te zien is, heeft gemeente Uden een beduidend hoger gemeten
BGP dan het verwachte BGP13. Dit komt door een aantal verschillende factoren, waarvan de
belangrijkste het hoge aantal banen per inwoner in gemeente Uden is.

In onderstaande tabel is te zien dat er in 2014 3.023 bedrijven gevestigd waren in Uden.
De zakelijke dienstverlening vormt een belangrijke sector.

Verder is het zo dat het winkelaanbod in Uden een regionaal verzorgend karakter heeft.
Mede vanwege de ontwikkelingen in de detailhandel (de uitgaven via internet bedragen
inmiddels bijna veertien miljard euro) zorgen echter wel voor uitdagingen in Uden.
Werk en inkomen
Het eerste cijfer dat opvalt is dat gemeente Uden een zeer hoog aantal banen heeft in
vergelijking met de provincie Noord-Brabant. Uden heeft 902 banen per 1.000 inwoners
tussen de 15 en 64, tegenover 748 banen in de provincie. Waar de laatste vijf jaar dit cijfer
in Noord-Brabant afnam, heeft de gemeente Uden juist meer banen gegenereerd. De hoge
hoeveelheid banen per 1.000 inwoners verklaart deels het hoge BGP van gemeente Uden.

13

Bron: Atlas voor Gemeenten.
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In de gemeente Uden bedraagt de functiemengingsindex14: 57,3. Daarmee is de gemeente
meer een werk- dan woongemeente.
Het totaal aantal banen in de gemeente bedraagt 23.848. Er is een verschuiving merkbaar
op het gebied werkgelegenheid per sector. Zoals in onderstaande tabel te zien is 15, is het
aantal banen in de industrie aanzienlijk afgenomen. Dit wordt weer gecompenseerd door een
grote toename aan banen in de sector van collectieve dienstverlening (vestiging ziekenhuis).

De werkloosheid in gemeente Uden bedraagt 6,7%, en is de laatste vijf jaar met 2,2%
toegenomen. De netto arbeidsparticipatie ligt op 66,7%, en is de laatste vijf jaar redelijk
stabiel gebleven, met een daling van 0.4%. De werkloze beroepsbevolking is de laatste
vijf jaar stabiel gebleven.
Het gemiddeld besteedbaar inkomen per persoon ligt met € 21.000,— per jaar iets onder
het Noord-Brabants gemiddelde van € 20.400,— per jaar. Dit inkomen is de laatste jaren
voorzichtig wat toegenomen.

14

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen
0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
15 Bron: LISA.
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Financiële positie
De meerjarige begroting van de gemeente Uden is sluitend, oplopend tot een voordeel
van ongeveer € 300.000,— in 2018. Ter voorbereiding op de Programmabegroting 2014 is
een zorgvuldig bezuinigingsproces doorlopen. In totaal werd voor ruim € 3,7 miljoen aan
mogelijke bezuinigingsvoorstellen gedaan. Uitgangspunt hierbij was: handhaving van het
sociaal vangnet en geen lastenverzwaring voor burgers en bedrijven naast de gebruikelijke
inflatiecorrectie. Uiteindelijk was een pakket van € 1,9 miljoen voldoende om programmabegroting 2014 sluitend te krijgen. De overige bezuinigingsvoorstellen (van € 1,8 miljoen)
zijn daarbij geparkeerd om eventueel in te kunnen zetten bij een nieuwe noodzakelijke
bezuinigingsronde. Om de Programmabegroting 2015 structureel sluitend te krijgen, is het
noodzakelijk om ook dit jaar een aantal bezuinigingen door te voeren. Hierbij is geput uit de
eerder genoemde reservelijst. Het totale weerstandsvermogen bedraagt € 31,7 miljoen.
Uit de risico-inventarisatie is gebleken dat de gemeente Uden voor € 15,1 miljoen aan loopt
(ratio bedraagt circa 2 en is daarmee voldoende). De verwachting is dat de structurele
weerstandsratio de komende jaren onder druk zal staan, mede door de risico’s van de
drie decentralisaties in het sociaal domein. Daarom wordt er verder gegaan met het nemen
van verbeteracties om risico’s te verminderen door vooral de beheersings-maatregelen aan te
scherpen.
Beleidsambities van Uden
In het coalitieakkoord van de gemeente Uden ‘Samen voor een vitaal Uden’ staan op
hoofdlijnen de volgende programma’s en bijbehorende beleidsambities genoemd:
Duurzaam wonen en ondernemen
 Bouwen naar behoefte
 Versterken economische klimaat
 Koploper in duurzaamheid
 Versterken buitengebied
Maximaal meedoen
 Sociale en doelmatige aanpak
 Investeren in meedoen: iedereen aan het werk
 Geen armoede, geen schulden
 Meedoen door ondersteuning
 Leefbare wijken
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Goed leven en ontmoeten
 Samen de leefomgeving inrichten
 Goed en veilig vervoer
 Onderwijs: talent ontwikkelen en benutten
 Sportief bewegen
 Cultureel lef en ondernemerschap
Veilig gevoel
 Sociaal veilig
 Minder regels
 Veilig door politie en brandweer
 Veilig uitgaan
Dienstbare en betrouwbare overheid
 Excellente dienstverlening
 Samenwerken in de regio
 Financiën op orde houden
 Naar een nieuw evenwicht
Visie op regionale samenwerking en bestaande samenwerkingsverbanden
Visie op samenwerking en de regio
In september 2013 heeft de gemeenteraad van de gemeente Uden het volgende besluit
genomen:
1. open te staan voor opschaling met andere gemeenten;
2. met het college in gesprek te treden om concrete afspraken te maken over de rol van de
raad in dit proces;
3. het college de opdracht te geven om met de aangrenzende gemeenten: Veghel, Landerd,
Boekel, Bernheze en Mill en Sint Hubert in gesprek te gaan over de mogelijkheden tot
opschaling met Uden.
In het coalitieakkoord van het college van de gemeente Uden is in 2014 onder het thema
‘samenwerking in de regio’ de volgende ambitie opgenomen:
Als het gaat om opschalen wil de coalitie het al eerder genomen raadsbesluit volgen.
De coalitie ziet een actieve rol voor Uden en wil dat het college deze voortrekkersrol op zich
gaat nemen. Het college gaat als eerste een nieuwe ronde langs de buurgemeenten maken
om te praten over eventueel aangepaste standpunten naar aanleiding van de verkiezingen.
Die gespreksronde leidt tot een voorstel aan de raad als antwoord op de vraag die de
provincie Noord-Brabant recent aan de gemeente heeft gesteld om voor april 2015 opnieuw
over haar standpunt over veerkrachtig bestuur in deze regio nagedacht te hebben.
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Bestaande samenwerkingen: verbonden partijen
In de Programmabegroting 2015 zijn onder andere de volgende verbonden partijen
benoemd16:
Strategische samenwerking
 AgriFoodCapital (bestuursconvenant)
 Hoogwaardig Openbaar Vervoer regio Noordoost-Brabant (bestuursovereenkomst)
 Samenwerking As50 (bestuursconvenant)
Tactische samenwerking
 Natuurcentrum De Maashorst (stichting)
 Museum voor religieuze kunst (stichting)
 Regionale Economische samenwerking Veghel-Uden-Schijndel (samenwerkingsplan)
 Stichting beheer bedrijventerreinen (stichting)
Operationele samenwerking
 Omgevingsdienst Brabant-Noord
 Veiligheidsregio Brabant-Noord
 Regionaal veiligheidshuis (stichting)
 Belastingsamenwerking Oost-Brabant
 Werkvoorzieningsschap Noordoost-Brabant
 Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
 Regionaal Bureau Leerlingzaken Brabant Noordoost
 Kleinschalig collectief vervoer Brabant Noordoost (Regiotaxi)
 GGD Hart voor Brabant
 Gemeenschappelijk orgaan openbaar basisonderwijs
 Brabant Historisch Informatie Centrum
 De Mantelzorgwinkel (stichting)
 Gebiedsgerichte aanpak verkeer en vervoer Brabant-Noordoost
 Verwerking groenafval en GFT (uitvoeringscontract)
Onderstaande kaart vormt een weergave van de samenwerkingsrelaties en intensiteit van
Uden met andere gemeenten in de regio (hoe donkerder het groen, des te meer samenwerkingsrelaties).17 Dit betreft vier samenwerkingsdomeinen: sociaal, fysiek, veiligheid en
bestuurlijk.

16
17

Betreft publiekrechtelijke samenwerking, tenzij anders aangegeven.
Bron: www.regioatlas.nl (Ministerie van Binnenlandse Zaken).
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De congruentiescore18 van de Udense samenwerking bedraagt 28,32% (gemiddelde
in Nederland bedraagt 18,42%; het noordoosten van Brabant scoort het hoogste van
Nederland).

18

Congruentie betekent hier: samenwerken op verschillende gebieden in dezelfde samenstelling of combinatie
van gemeenten.
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1 Uitnodiging initiatiefgroepen Maashorstfestival 24 juni 2019.pdf

gemeente

maashorst
i.o.

FESTIVAL
GEMEENTE MAASHORST
24 JUNI 13.00-22.00 uur
THEATER MARKANT

KOM NAAR HET FESTIVAL GEMEENTE MAASHORST!
DOE, DENK, PRAAT EN BELEEF MEE!
Beste leden van het gebiedsplatform of initiatiefgroep,
De gemeente Landerd en de gemeente Uden worden samen een nieuwe gemeente: de gemeente
Maashorst. Op maandag 24 juni is het Festival gemeente Maashorst: dé kans om uw ideeën en
wensen voor de nieuwe gemeente in te brengen. Ook is er van alles te doen en te beleven. Je bent van
harte welkom!
Ideeën? Of meer weten?
Gebiedsplatforms en initiatiefgroepen spelen op dit moment al een grote rol in de zes kernen van de
twee gemeenten. Die rol kan in de nieuwe gemeente alleen maar groter worden, dus bezoek het festival
met zoveel mogelijk leden van de groep en/of andere belangstellenden uit jullie omgeving. Hebben jullie
suggesties of vragen over de voorzieningen in je woonkern of over betere verbindingen in de nieuwe
gemeente? Laat je stem horen op dit festival.
Festival gemeente Maashorst
Het Festival gemeente Maashorst is een initiatief van de gemeenten Landerd en Uden. Samen met
bewonersgroepen en initiatiefgroepen bereiden we deze dag voor.
Wanneer: maandag 24 juni 2019
Hoe laat: 13.00 uur – 22.00 uur
Waar: Theater Markant in Uden
Voor wie: alle inwoners van Landerd en Uden
Wat kun je verwachten op 24 juni?
Een greep uit het programma:
- Spreker Richard van Hooijdonk (trendwatcher en futurist)
- Tentoonstelling van alle aangeleverde uitdagingen voor de nieuwe gemeente
- Spreker Gerard Rooijakkers over identiteit & DNA van gemeenten en dorpen
- Workshops straatvoetbal en graffiti
- Optredens van muziekgroepen
Uiteraard is er ook alle gelegenheid om te laten horen wat jij belangrijk vindt. We gaan in gesprek over
verschillende onderwerpen zoals wonen, economie, natuur en recreatie, verkeer en voorzieningen. Grijp
je deze kans om mee te praten, te denken en te doen?
Vervoer
Vervoer nodig? We komen je graag ophalen! Geef via welkom@opwegnaargemeentemaashorst.nl aan
rond welk tijdstip en op welk adres je opgehaald wilt worden.
We verwelkomen je graag de 24ste!
Burgemeester Marnix Bakermans, gemeente Landerd
Burgemeester Henk Hellegers, gemeente Uden

Ga voor meer informatie en het volledige programma naar:

www.opwegnaargemeentemaashorst.nl
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gemeente

maashorst
i.o.

FESTIVAL
GEMEENTE MAASHORST
24 JUNI 13.00-22.00 uur
THEATER MARKANT

KOM NAAR HET FESTIVAL GEMEENTE MAASHORST!
DOE, DENK, PRAAT EN BELEEF MEE!
Beste inwoner,
De gemeente Landerd en de gemeente Uden worden samen een nieuwe gemeente: de gemeente
Maashorst. Op maandag 24 juni is het Festival gemeente Maashorst: dé kans om uw ideeën en
wensen voor de nieuwe gemeente in te brengen. Ook is er van alles te doen en te beleven. Je bent van
harte welkom!
Ideeën? Of meer weten?
Heb je goede ideeën voor de nieuwe gemeente? Bijvoorbeeld over woningbouw, verkeer of voorzieningen?
Of wil je gewoon meer weten over de nieuw te vormen gemeente? Tijdens het Festival gemeente
Maashorst kun je al jouw vragen, ideeën en wensen laten horen!
Festival gemeente Maashorst
Het Festival gemeente Maashorst is een initiatief van de gemeenten Landerd en Uden. Samen met
bewonersgroepen en initiatiefgroepen bereiden we deze dag voor.
Wanneer: maandag 24 juni 2019
Hoe laat: 13.00 uur – 22.00 uur
Waar: Theater Markant in Uden
Voor wie: alle inwoners van Landerd en Uden
Wat kun je verwachten op 24 juni?
Een greep uit het programma:
- Spreker Richard van Hooijdonk (trendwatcher en futurist)
- Tentoonstelling van alle aangeleverde uitdagingen voor de nieuwe gemeente
- Spreker Gerard Rooijakkers over identiteit & DNA van gemeenten en dorpen
- Workshops straatvoetbal en graffiti
- Optredens van muziekgroepen
Uiteraard is er ook alle gelegenheid om te laten horen wat jij belangrijk vindt. We gaan in gesprek over
verschillende onderwerpen zoals wonen, economie, natuur en recreatie, verkeer en voorzieningen.
Grijp je deze kans om mee te praten, te denken en te doen?
Vervoer
Vervoer nodig? We komen je graag ophalen! Geef via welkom@opwegnaargemeentemaashorst.nl
aan rond welk tijdstip en op welk adres je opgehaald wilt worden.
We verwelkomen je graag de 24ste!
Burgemeester Marnix Bakermans, gemeente Landerd
Burgemeester Henk Hellegers, gemeente Uden

Ga voor meer informatie en het volledige programma naar:

www.opwegnaargemeentemaashorst.nl
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gemeente

maashorst
i.o.

FESTIVAL
GEMEENTE MAASHORST
24 JUNI 13.00-22.00 uur
THEATER MARKANT

KOM NAAR HET FESTIVAL GEMEENTE MAASHORST!
DOE, DENK, PRAAT EN BELEEF MEE!
Beste jonge inwoner van Uden of Landerd,
De gemeente Landerd en de gemeente Uden worden samen een nieuwe gemeente: de gemeente
Maashorst. Op maandag 24 juni is het Festival gemeente Maashorst: dé kans om uw ideeën en
wensen voor de nieuwe gemeente in te brengen. Ook is er van alles te doen en te beleven. Je bent van
harte welkom!
Ideeën? Of meer weten?
Heb je goede ideeën voor de nieuwe gemeente? Bijvoorbeeld over woningbouw, verkeer of voorzieningen?
Of wil je gewoon meer weten over de nieuw te vormen gemeente? Tijdens het Festival gemeente
Maashorst kun je al jouw vragen, ideeën en wensen laten horen! Er zijn ook enkele sport- en spelactiviteiten. In de raadzaal van het gemeentehuis Uden is een escaperoom waar je op een spannende manier
in aanraking komt met de gemeente Maashorst van de toekomst.
Festival gemeente Maashorst
Het Festival gemeente Maashorst is een initiatief van de gemeenten Landerd en Uden. Samen met
bewonersgroepen en initiatiefgroepen bereiden we deze dag voor.
Wanneer: maandag 24 juni 2019
Hoe laat: 13.00 uur – 22.00 uur
Waar: Theater Markant in Uden
Voor wie: alle inwoners van Landerd en Uden
Wat kun je verwachten op 24 juni?
Een greep uit het programma:
- Spreker Richard van Hooijdonk (trendwatcher en futurist)
- Tentoonstelling van alle aangeleverde uitdagingen voor de nieuwe gemeente
- Spreker Gerard Rooijakkers over identiteit & DNA van gemeenten en dorpen
- Workshops straatvoetbal en graffiti
- Optredens van muziekgroepen
Uiteraard is er ook alle gelegenheid om te laten horen wat jij belangrijk vindt. We gaan in gesprek over
verschillende onderwerpen zoals wonen, economie, natuur en recreatie, verkeer en voorzieningen. Grijp
je deze kans om mee te praten, te denken en te doen?
Vervoer
Vervoer nodig? We komen je graag ophalen! Geef via welkom@opwegnaargemeentemaashorst.nl aan
rond welk tijdstip en op welk adres je opgehaald wilt worden.
We verwelkomen je graag de 24ste!
Burgemeester Marnix Bakermans, gemeente Landerd
Burgemeester Henk Hellegers, gemeente Uden

Ga voor meer informatie en het volledige programma naar:

www.opwegnaargemeentemaashorst.nl
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gemeente

maashorst
i.o.

FESTIVAL
GEMEENTE MAASHORST
24 JUNI 13.00-22.00 uur
THEATER MARKANT

KOM NAAR HET FESTIVAL GEMEENTE MAASHORST!
DOE, DENK, PRAAT EN BELEEF MEE!
Beste ondernemer,
De gemeente Landerd en de gemeente Uden worden samen een nieuwe gemeente: de gemeente
Maashorst. Op maandag 24 juni is het Festival gemeente Maashorst: dé kans om uw ideeën en wensen
voor de nieuwe gemeente in te brengen. Ook is er van alles te doen en te beleven. Je bent van harte welkom!
Ideeën? Of meer weten?
Heb je goede ideeën voor de nieuwe gemeente? Werk mee aan het toekomstplan van de nieuwe
gemeente. U mening is belangrijk, omdat ondernemers de economische kracht van Maashorst vormen.
Hebben jullie vragen of suggesties over verbetering van het ondernemingsklimaat, uitbreidingsmogelijkheden en bereikbaarheid? Laat je stem horen op dit festival.
Bijvoorbeeld over woningbouw, verkeer of voorzieningen? Of wil je gewoon meer weten over de nieuw te
vormen gemeente? Tijdens het Festival gemeente Maashorst kun je al jouw vragen, ideeën en wensen
laten horen!
Festival gemeente Maashorst
Het Festival gemeente Maashorst is een initiatief van de gemeenten Landerd en Uden. Samen met
bewonersgroepen en initiatiefgroepen bereiden we deze dag voor.
Wanneer: maandag 24 juni 2019
Hoe laat: 13.00 uur – 22.00 uur
Waar: Theater Markant in Uden
Voor wie: alle inwoners van Landerd en Uden
Wat kun je verwachten op 24 juni?
Een greep uit het programma:
- Spreker Richard van Hooijdonk (trendwatcher en futurist)
- Tentoonstelling van alle aangeleverde uitdagingen voor de nieuwe gemeente
- Spreker Gerard Rooijakkers over identiteit & DNA van gemeenten en dorpen
- Workshops straatvoetbal en graffiti
- Optredens van muziekgroepen
Uiteraard is er ook alle gelegenheid om te laten horen wat jij belangrijk vindt. We gaan in gesprek over
verschillende onderwerpen zoals wonen, economie, natuur en recreatie, verkeer en voorzieningen. Grijp je
deze kans om mee te praten, te denken en te doen?
Vervoer
Vervoer nodig? We komen je graag ophalen! Geef via welkom@opwegnaargemeentemaashorst.nl
aan rond welk tijdstip en op welk adres je opgehaald wilt worden.
We verwelkomen je graag de 24ste!
Burgemeester Marnix Bakermans, gemeente Landerd
Burgemeester Henk Hellegers, gemeente Uden

Ga voor meer informatie en het volledige programma naar:

www.opwegnaargemeentemaashorst.nl
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Onderwerp:
Plaats:
Datum:
Aanwezig:

Verslag overleg bewonersgroepen
Gemeentehuis Landerd
20 augustus 2019
Marnix Bakermans, Henk Hellegers, Rob Lommerse, Guus Weitzel, Marco van
Tiel, Martijn Baart (verslag)

Bewonersgroepen zijn als individuen betrokken geweest bij de totstandkoming van de
toekomstvisie. Een gemêleerde groep van ongeveer 20 inwoners heeft de afgelopen weken
meegelezen met de toekomstvisie voor de nieuwe gemeente Maashorst. Doel van dit
overleg is om terug te blikken op het proces tot nu toe, en afspraken te maken over het
vervolgtraject.
Terugblik op proces tot nu toe
Burgemeesters waarderen de inzet van de bewonersgroepen tijdens de challenges, het
Maashorstfestival en alle tussentijdse overleggen over de toekomstvisie en het
participatieproces. Het participatieproces en de gesprekken met bewonersgroepen hebben
plaatsgevonden tijdens een turbulente periode, mede door de zomervakantie.
Bewonersgroepen geven aan zich serieus genomen te voelen.
Een deel van de bewonersgroepen geven aan de afgelopen jaren het vertrouwen in het
bestuur en de politiek te hebben verloren. Burgemeesters geven aan dat we met dit proces
de bewonersparticipatie willen aanjagen, waarbij alle belanghebbenden betrokken worden.
Opmerkingen bij de toekomstvisie
De toekomstvisie is een goed vertrekpunt voor het ontwerpen van de nieuwe gemeente.
Bewonersgroepen geven aan tevreden te zijn met de wijze waarop de gemaakte
opmerkingen bij de toekomstvisie zijn verwerkt. De wens was om hoofdstuk 5
(bewonersparticipatie) volledig te herschrijven en op punten concreter te worden. In
hoofdstuk 7 wordt nu toegezegd dat bewonersgroepen nadrukkelijk worden betrokken bij
de verdere vormgeving van de relatie overheid – burger in de nieuwe gemeente.
Communicatie
Bewonersgroepen denken graag mee over de communicatie omtrent de herindeling. Op
korte termijn wordt er een ontmoeting georganiseerd tussen bewonersgroepen en de
werkgroep communicatie. Doel van deze ontmoeting is om gedachten uit te wisselen over
communicatieboodschap die aansluit bij de behoefte en het perspectief van de inwoner.
Vervolgstappen
Bewonersgroepen geven aan dat er brede behoefte is om nu direct door te pakken en om de
relatie tussen overheid en burgers samen verder in te vullen. Er wordt afgesproken om dit
gestructureerd aan te pakken. Er wordt een vervolgafspraak gemaakt om verder na te
denken op welke wijze dit kan worden gefaciliteerd en gestructureerd. De gemeenten zullen
een medewerker aanwijzen die dit project samen met bewonersgroepen gaat trekken.
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Toekomstvisie van de nieuwe gemeente Maashorst
Datum: 30 september 2019 (15.00-16.30)
Locatie: gemeentehuis Uden
Aanwezigen:
Perry vd Boogaart (OV Odiliapeel), Michiel van Boxtel (OV Odiliapeel), Frank de Winter (UOV de Kring
Uden), Alfred van Meegen, Marien Nass (ZOV), Paul Kling (MKB Schaijk-Reek), Gijs van Heeswijk, Letty van
Lieshout (gemeente Uden), Hans Vereijken, Lars Hövels (gemeente Landerd)

Agendapunten:
1. Opening
Wethouder van Heeswijk opent de vergadering. Frank de Winter meldt dat de SBBU de volgende keer ook
aanwezig zal zijn. De toekomstvisie van de nieuwe gemeente Maashorst hebben beide colleges vastgesteld.
Op 24 juni 2019 heeft het Maashorstfestival plaatsgevonden. Verschillende partijen, waaronder de
ondernemersverenigingen hebben hun visie op de gemeente Maashorst met ons gedeeld. Om de
speerpunten nog beter te laten landen, is deze bijeenkomst georganiseerd. De ondernemers hebben in hun
brief van 25 september 2019 vijf speerpunten geformuleerd die zij graag terug zien in de toekomstvisie. Zij
ondersteunen de visie, maar vinden hem wel wat algemeen en de visie had ambitieuzer mogen zijn.
Wethouder van Heeswijk geeft aan dat beide gemeenteraden op 24 oktober 2019 besluiten op het
herindelingsontwerp, waarvan de visie onderdeel is. Het verslag zal als bijlage bij de vast te stellen visie
worden gevoegd. Vanavond praten de gemeenteraden over de toekomstvisie en het herindelingsontwerp.
2. Inhoudelijke speerpunten
Ontwikkeling Maashorst
Er is meer aandacht gewenst voor ondernemerschap in de Maashorst. Er zijn duidelijke keuzes gewenst
voor de Maashorst voor recreatie, toerisme, natuur en het bedrijfsleven. Vanuit daar kan de eigen identiteit
van de Maashorst worden gecreëerd. Vanuit de ondernemers wordt de vraag gesteld of er vanuit de
gemeenten wel economische ambitie is voor de Maashorst. Wethouder Vereijken geeft aan dat deze er
zeker is, maar in de visie abstract is geformuleerd en vraagt om nadere uitwerking. Wethouder van
Heeswijk vult hierop aan dat in de visie speerpunten zijn opgenomen over een gezond vestigingsklimaat,
duurzaamheid en een goed startupklimaat. Ook staan verbindingen in de toeristische en recreatieve sector
in de Maashorst centraal. Het is belangrijk onze trots op de Maashorst uit te stralen. De groene long van de
Maashorst moeten we benutten in de marketing en hierbij concepten bedenken. Mensen komen van ver
buiten de regio de Maashorst bezoeken.
Ontwikkeling bedrijventerreinen
Wethouder van Heeswijk geeft aan dat het aantal arbeidsplaatsen in Uden ongeveer gelijk is als in
Veghel. Dit geeft wel aan dat er best veel economische ambitie mag zijn. Er bestaat de wens om startende
lokale bedrijven te kunnen faciliteren. Ondernemers vinden het wenselijk om zowel in kleine als in grote
kernen bedrijfsverzamelgebouwen op te richten. Bestemmingsplannen moeten hiervoor flexibel ingericht
zijn, waarbij het realiseren van een bedrijfsverzamelgebouw relatief eenvoudig is en ook het terugbrengen
naar de oorspronkelijke of een op dat moment passende bestemming als hieraan geen behoefte meer is.
Wethouder van Heeswijk geeft aan dat goed naar de invullingsmogelijkheden van oude leegstaande
kantoorgebouwen moet worden gekeken.
Wethouder Vereijken merkt op dat er vanuit zzp’ers in de regio ook veel vraag is naar woonwerklocaties.
Daarbij moeten we ons afvragen hoe om te gaan met Vab-locaties. In zijn algemeenheid moet de aandacht
vooral uitgaan naar innovatieve bedrijven in plaats van zware industrie, waarbij uitgangspunt is de
leefbaarheid in de kernen te behouden en te versterken. Een goed vestigingsklimaat is daarbij essentieel.
Van belang is een goede verdeling te maken voor het huisvesten van bedrijven op een passende plek op de
schaarse bedrijfsgronden. Het is niet de bedoeling dat bedrijvigheid ongelimiteerd kan uitbreiden.

De in de regio afgesproken één-loketfunctie is hiervoor een goed instrument. Bij bedrijven van meer dan 1
hectare vindt hierover afstemming plaats in de regio en wordt onderzocht of bedrijven verwezen kunnen
worden naar de grote bedrijventerreinen zoals Heesch West of Laarakker.
Maashorstgemeente
De grootste winst van de herindeling is dat er een gesprekspartner minder is over allerlei thema’s, in
het bijzonder het natuur- en recreatiegebied de Maashorst. Wethouder Vereijken ervaart het als positief
dat ondernemers de Maashorst zo centraal stellen. De maashorst biedt daarmee kansen voor een
innovatieve hotspot met het ontwikkelen van recreatie en bedrijvigheid eromheen. Ondernemers melden
dat de herindeling een eerste stap kan of zou moeten zijn in de vorming van één grote gemeente samen
met Oss en Bernheze. De gemeente heeft dan een goede positie binnen de dynamische driehoek Den
Bosch als ‘bestuurlijk centrum’/Eindhoven- Brainport en Nijmegen als universiteitsstad, waarin goed
gewoond kan worden.
Deze geografische positie is ook onderdeel van het bepalen van onze identiteit en is erg belangrijk.
De wethouders geven aan dat de deur altijd open staat voor omliggende gemeentes om in de toekomst aan
te sluiten bij de nieuwe gemeente. Wethouder Vereijken benadrukt de kracht van ondernemers in een
overkoepelende club die het belang van bovenlokale projecten gezamenlijk kunnen uitdragen.
Verenigingen geven aan elkaar gevonden te hebben en dat de samenwerking alleen maar zal uitbreiden
gedurende en na de vorming van de Maashorstgemeente.
Infrastructuur
Een goede infrastructuur is erg belangrijk voor een gunstig vestigingsklimaat. Het is daarom van belang dat
gemeentes goed vertegenwoordigd zijn in allerlei advies- en regionale overlegorganen. Wethouder
Vereijken merkt op dat we voor het onderdeel infrastructuur aan de juiste tafels in de regio zitten.
Stimuleren
Wethouder Vereijken merkt op dat de ambitie behorende bij de groene long groot mag zijn. Verenigingen
geven aan dat meer de nadruk mag komen voor innovatieve ideeën van bedrijven in de Maashorst. Een
constructieve samenwerking tussen verenigingen en gemeenten is belangrijk. Nieuwe bedrijven in
de Maashorst met een aparte smoel bepalen daarin de identiteit van de Maashorst, bijvoorbeeld bedrijven
met alleen groene en duurzame ambitie, recycling etc.
3. Afsluiting
Als beleid is verwoord in visie zoals nu aan bod is geweest dan zijn ondernemers erg tevreden.
Ondernemers blijven graag betrokken bij ontwikkelingen. Sommigen dingen kunnen misschien niet altijd,
maar ondernemers willen wel graag als volwaardige partner meedenken. Voorgesteld wordt om met dit
gezelschap structureel te overleggen. Wethouder van Heeswijk geeft aan dat dit verslag als bijlage bij de
Maashorstvisie, behorende bij het herindelingsontwerp naar de raad van 24 oktober gaat. Het definitieve
herindelingsbesluit vindt plaats in maart 2020. Vervolgens Kunnen periodieke overleggen worden gevoerd.
Wethouders merken op dat er geen beloftes kunnen worden gedaan voor de periode na januari 2022.
Gevraagd wordt wanneer zekerheid is over de herindeling. Ondanks de petitie is het merendeel van Schaijk
nog steeds positief over herindelen. De boodschap blijft dat alle kernen, waaronder Schaijk, hun eigen
identiteit behouden. Deze boodschap moet goed uitgedragen worden. Het is aan de gemeente Landerd
om dit goed te blijven managen en communiceren richting de Schaijkse gemeenschap. Eerst
herinderlingsontwerp in oktober, het definitieve herindelingsbesluit in maart 2020, vervolgens naar
de provincie. De provincie heeft al kenbaar gemaakt positief tegenover de herindeling te staan. Daarna
richting de eerste en tweede kamer en de Raad van State. Per 1 januari 2022 is de herindeling een feit.
De wethouders danken alle aanwezigen en sluiten de vergadering af.
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Thematafels

Organisatie1

Begeleiding tafels

Tafel 1: Relatie kernen en

+ Gebiedsplatform buitengebied

VZ: André Schaminée

* Toekomst van Schaijk

Sec: Linda Ijsseldijk

buitengebied

* Inwonersinitiatieven:

* Dorpsontwikkeling Reek

Sec: Sonja Manders

* Vereniging Initiatief Zeeland
* Peels Platform

* Dorpsraad Volkel
* Uden Buiten

* Uden centrum
* Uden Zuid

* Uden West
* Uden Oost
Tafel 2: Saamhorigheid en
ontmoeten

+ Udenaar de Toekomst

Vz: Tabo Goudswaard

+ Kunst en Co

Sec: Marina Salden

* Bibliotheek Uden, Schaijk, Zeeland

Tafel 3 : Duurzaamheid

Sec: Marlou van Krevel
Vz: Paul Schoneveld
Sec: Mirjam Heijster

Sec: Svenja van Vondelen
Tafel 4: Vitale kernen

* FC De Rakt

Vz: Svenja van Vondelen

* RKSV Odiliapeel

Sec: Nancy Kalbvleesch

* RKSV Volkel

* Tennisver. Set ’77 Zeeland
* Tennisver.TV Reek

Vz: Raymond Wouters

Sec: Gea van den Berg

* DAW

* RKSV De Aanhouder Wint
* RKSV Achilles Reek
* RKSV Festilent
* VCO

* V&K (binnensport)

* Volleybalvereniging Schaijk

* Volleybalvereniging VV Detac
* Udi ’19 / CSU

* Tennisverenigingen Uden

* Tennisver. De Witte Schare Schaijk
* Badmintonver De Klapper Schaijk
* RKSV Festilent
Tafel 5 Laagdrempelige
dienstverlening en

contact met de gemeente
Tafel 6: Voorzieningen en
zorg

+ Bureau IN

* Cooperatie Passiegroep Uden

Vz: Angeliek Manders
Vz: Sylvia Hessels

Sec: Sylvia Hessels

Sec: Angeliek Manders
+ Stichting Zorg en Welzijn, Odiliapeel

Vz: Neeltje Schoenmakers

* Stichting Kiem

Sec: Ingrid van Kessel

* Adviesraad Sociaal Domein
* Optimus Onderwijs

Sec: Raymond Wouters

* Udens College

* Alle basisscholen Landerd en Uden
1

Genodigden hebben in sommige gevallen op persoonlijke titel deelgenomen.

* Zorg Coöperaties Zeeland, Schaijk en Reek
* Brabantzorg

* Ziekenhuis Bernhoven
* KMLB
* GGD

* Huisarts Reek

* Huisarts Schaijk

* Huisarts Zeeland
* Praktijk Jij & Ik
* Moed-Brabant
* Ons Welzijn

* Praktijk den Hoogen
+ Vluchtelingenwerk
* KBO Reek

* KBO Zeeland
* Pantein
* Area

* Mooiland
Tafel 7: Leefbaar
buitengebied

+ Maashorst Betrokken Ondernemers
* Udense recreatie ondernemers

Vz: Ellen Alofs

Vz: Peter van Orsouw
Sec: Sonja Manders
Linda Ijseldijk

Tafel 8: Participatie

Vz: Gerald Gnodde

Sec: Elsa Weijenberg

Sec: Mariko van Ojen
Tafel 9: Economie en
ondernemen

* UOV de Kring

Vz: Gijs van Heeswijk

* MKB

Sec: Lars Hovels

* ZOV

* UCO

* ZLTO

* Rotary Land van Ravenstijn en Uden
Tafel 10: waar wil jij het
over hebben?

Vz: Hans Vereijken
Sec: Jose Wilms

Sec: Letty van Lieshout
Vz: Neeltje Schoenmakers
Vz: Sharon Blair

Vz: Juanita van der Hoek
Vz: Claus van Heesch
Sec: Arnold Maas

Sec: Marcel Hulleman

Sec: Jaunita van der Hoek
Sec: Martijn Baart
* = uitgenodigd via email en/of brief maar onduidelijk of ze aanwezig waren 24 juni.
+ = uitgenodigd via email en/of brief en aanwezig geweest op 24 juni.

Verder hebben we ook een uitnodiging via brief verstuurd naar de bestandenlijst ‘Nieuwjaarsreceptie

verenigingen 2018 Landerd’ en een bestandenlijst uit Uden met meer dan 500 organisaties/adressen.
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Organisatie
Adviesraad Sociaal Domein
- Uden
- Landerd
Bewonersinitiatieven (gezamenlijke)
Bibliotheken
- Bibliotheek Uden
- Bibliotheek Zeeland
- Bibliotheek Schaijk

Inwoners
- Schaijk (Toekomst van Schaijk)
- Reek (dorpsontwikkeling Reek)
- Zeeland (Vereniging Initiatief Zeeland)
- Odiliapeel (Peels Platform)
- Volkel (Dorpsraad)
- Uden Buiten
- Uden Zuid
- Uden West
- Uden Oost
- Uden centrum
- Uden naar de Toekomst
- Uden naar de Toekomst/Demos
Kunst en cultuur
- Kunst en Co
Ondernemersvereniging
- UOV de Kring
- ZOV
- MKB Schaijk
- UCO
- ZLTO
- Maashorst betrokken ondernemers
Onderwijs
- Stichting Kiem
- Optimus Onderwijs
-

Udens College

BSN West Uden
- Bitswijk
- St. Jozef

-

Marimba
Bedir
OBS de Meent
SUP
Kiobra
KO de Tijgertjes
BSO de Tijgervriendjes

BSN Centrum Uden
- St. Paulus
- SBO de Tandem
- OBS De Leeuwerik
- Kiobra
- SUP
BSN Zuid Uden
- ‘t Mulderke
- OBS De Cirkel
- Kiobra
- SUP
BSN ’t Speelplein Uden
- Jan Bluijssen
- OBS De Brinck
- SUP
- KDV Humpie Dumpie
BSN Odiliapeel Uden
- Den Dijk
- Kiobra
- De Blokkertjes
BSN Volkel Uden
- De Vlieger
- Kiobra
- t Pieperhofke
Politieke partijen
Recreatie
- Udense recreatieondernemers
Rotary
- Land van Ravenstein
- Uden
Sportverenigingen
- FC De Rakt
- RKSV Volkel
- RKSV Odiliapeel

-

Tennisver. Set ’77 Zeeland
Tennisver.
TV Reek
DAW
RKSV De Aanhouder Wint
RKSV Achilles Reek
RKSV Festilent
VCO
V&K (binnensport)
Volleybalvereniging
Peter Peters Schaijk
Volleybalvereniging
VV Detac
Udi ’19 / CSU
Tennisverenigingen Uden
Tennisver. De Witte Schare Schaijk
Badmintonver De Klapper Schaijk
RKSV Festilent
Stichting Sportservice Noord-Brabant

Zorg en Welzijn
Zorg coöperaties
- Zeeland
-

Schaijk

-

Reek

-

Brabantzorg
Ziekenhuis Bernhoven
KMLB
GGD
Huisarts Reek
Huisarts Schaijk
Huisarts Zeeland
Praktijk Jij & Ik
Moed-Brabant
Ons Welzijn
Praktijk den Hoogen
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Relatie kernen en buitengebied

Ronde






Voorzieningen

Sociale contacten

Economische impuls voor kern vanuit vitaal buitengebied (winkels, horeca)

Oudere kernen zijn ontstaan uit boerenbedrijven = relatie kern – buitengebied
Recreatie in buitengebied promoten:
o
o

Basis van paden, routes e.d. is al op orde

Blijf De Maashorst ontwikkelen om goed te kunnen recreëren. Dé kans voor de
nieuwe gemeente. Niet bang zijn voor belasting natuur door recreanten.

o
o

Maashorst verder ontwikkelen geeft vele revenuen

Nu bijdrage van Landerd. Hoe kunnen we behouden wat er allemaal is opgezet en
ook heel goed gaat? Wens: voorzetten!



Meer begrip voor situatie agrariër.
o
o

Innovatie in agrarische sector is heel ver. 2e economie van Nederland!

Bewoners kleinere kernen nog affiniteit met agrarische sector  minder begrip in
grotere kernen

o

Vanuit recreatiesector kun je aan klanten ook uitleggen waarom de agrariër
dingen (moet) doen. Helpt als je zelf agrarische achtergrond hebt

o


Ontwikkeling naar biologische landbouw, streekproducten helpt ook voor begrip

Overheid niet plannen aan regels toetsen, maar regels aan plannen  zijn maatregelen
haalbaar en leveren ze iets op



Ontwikkelingen:
o

Je ziet het buitengebied veranderen, dit kan leiden tot conflict:




o

Minder boeren bedrijven, alleen grote
Leegstand

Toerisme groeit

Bewoners kernen weten niet wat er allemaal speelt in het buitengebied. Hebben
wel een mening (vaak negatief)  dialoog

o

Agrarische sector wordt geraakt door:




Ziektes als Q-koorts

Maatregelen milieuhygiëne

Boeren moeten ruimte krijgen om te kunnen veranderen

Saamhorigheid en ontmoeten

Ronde 1


Bereiken van vrijwilligers ⊲ samenwerken stimuleren ⊲ sociaal participatiebeleid om ook
de minima mee te laten doen




Aanwas nieuwe vrijwilligers

Samenwerking/ versterking organisaties en (sport)clubs
o
o
o

Guus beweegt je

Belonen van vrijwilligerswerk

Drempel voor vluchtelingen verlagen door beter te communiceren



Buurtgenoten willen leren kennen
o

Ontmoetingen faciliteren






Samen eten en koken

Vluchtelingen betrekken ⊲ de inzet van de vluchteling moet ook zichtbaar zijn

Als mens wat tijd besteden aan de ander ⊲ hoe kan je hier als gemeente aan bijdragen?
o
o



Hofjes woningen

Laagdrempelige ontmoetingsplekken!

Goed bereikbaar zijn, ook voor de mensen met minimale middelen

Op scholen aandacht besteden aan vrijwilligerswerk/ bewegen en elkaar ontmoeten ⊲
jongeren met ouderen kennis laten maken



Ouderen niet vergeten ⊲ balans tussen vrijwilliger en professional

Ronde 4

Wat vinden wij belangrijk?


Goede, collectieve ontmoetingsplekken
o

Sportverenigingen




o
o
o
o
o




Sportpark omdopen tot sport- en ontmoetingsplek
Buitenfitness

Beweegtuin voor ouderen

Dorpshuizen, ook met activiteiten overdag
Buurtverenigingen

Theehuis in het park

Nieuwe initiatiefnemers voor ontmoeten/saamhorigheid
Jaarlijkse burendag, roulerend in kernen

Gebruik maken van bestaande netwerken in kernen

Combinatie van activiteiten voor jong en oud mixen

Trends: veel digitaal (ontsluiting buitengebied nodig)

Duurzaamheid

Ronde 1








Er worden goede dingen gedaan

Moeten we het alleen doen als burgers?

Veel vraagtekens, open eindes, moeilijke materie

Krachten bundelen (lokaal, inwoners en instellingen)
Meer menskracht, meer ambtenaren nodig dan 2
Hoeveel waarde hechten we eraan – prioriteit
Visie

o
o
o
o
o

Voortrekkersrol gemeente

Ook lokale energie afnemen

Ook lokaal samenwerken met bedrijven, v.b. zonnepanelen Bernheze
Aanjagen

Samen doelen stellen – concreet – niet te ver weg, v.b. energiecheck op de
gemeente (benchmark)

o


Gezamenlijk belang

Samenleving (gemeente faciliteert)

o
o
o
o
o


o
o

o
o
o
o

o

Landerd: internet eerst buitengebied, dan centrum
Samenwerken met boeren

Authentieke boerderijen behouden/ ontwikkelen

Natuur en milieu (gaat goed; er wordt goed geluisterd naar inwoners & experts)
Coöperatie

Lokaal samenwerken, inclusief gemeente
Panelen
2035

Industrieterreinen gebruiken voor zonnepanelen
Eén doorgaande weg, de rest woonerf
Waterstofstations (v.b. Nijmegen)

Klimaatadaptatie
o
o



Buurthuizen; ontmoeten

Mobiliteit
o



Import

Energie (warmte)
o



Ons kent ons

Landbouw
o



Sociale samenhang

Samen
o
o
o
o
o
o
o
o

Meer planten

Minder stenen
Laagdrempelige gemeente

Gesprek gemeente – inwoner
Korte lijntjes

Regelmatig contact (terugbellen)
Vertrouwen moet groeien

Balans controle - loslaten

Co-creatie: inwoner, gemeente en bedrijven
Dienstbaar

Ronde 4




Grotere schaal is de kracht tussen Uden en Landerd
Invloed is groter in de regio

10 punten natuurorganisaties
o
o

Natuurbeheer in algemene zin: Landerd loopt iets achter/ Uden verder op weg

Gemeenten hebben indirect veel invloed (urgentie). Natuurnetwerk: financiën zijn
beschikbaar ⊲ realisatie

o

Ecologische verbindingszones




o
o

60% realisatie groen/ blauwe ruit om Uden
Ambitie: ook voor Landerd instellen

Ambitie: zones aanleggen – huidige gemeenten met elkaar verbinden

Landschapsbeleidsplan: beide gemeenten afstemmen én realisatie

Ecologisch beheer: Uden verder dan Landerd; dus gelijktrekken; ook provincie en
Rijk hierbij betrekken

o

Actie steenb. / erven: diverse activiteiten in Landerd en Uden versterken. Wens:
….. forest, groene schoolpleinen. Educatief ook goed. Landelijke programma’s
beschikbaar

o
o
o

Groene Peel As

Geo Park en Maasvallei ⊲ actieve rol behouden, versterken en uitbreiden

Wens: winterverblijf voor vleermuizen (gezamenlijk nieuw project voor Uden en
Landerd)

o


Natuur
o
o
o



Water
o
o
o

Carpoolplaats
Uitdragen van de boodschap: wat doen we?

Hoe houd je balans in Maashorst (natuur, recreatie)
Snoeibeleid gemeente Uden; denk out of the box

Vasthouden aan waterprojecten van groot belang
Verstening tegengaan

Aan basis bij ontwerp van nieuwe wijken; wel oplossing zoeken voor bestaande
wijken




Biodiversiteit: neemt toe, blijven stimuleren!
Energie
o
o
o




Bewustwording creëren
Warmtenet?

Verduurzaming landbouw: onverwachte koppelingen maken tussen sectoren
Mobiliteit
o
o
o
o



Stimuleren en voorbeeld geven; is niet altijd meetbaar, wel van belang

Nieuwe gemeente is qua openbaar vervoer moeilijk bereikbaar

Goede fietsverbindingen; er is al veel verbeterd, maar het kan nog beter
Verlichting is nog wel een pijnpunt
Carpool

Hof van de toekomst: hoe maak je nieuwe gemeente toekomstbestendig?
o

Trigger: stikstofverhaal ⊲ ingewikkeld en veelzijdig



o




Cursussen geven

Verduurzamen eigen leefomgeving
Bewustwording, o.a. afvalstromen

Hof biedt aan:





o

Gezamenlijk doel is van belang

Wensen van Hof:


o

Durf stappen terug te zetten

Kennisdeling
Meedenken

Uitgesproken visie

Workshops gemeente

Voor nieuwe gemeente:


Niet alles moet anders, maar huidige projecten samen (Uden en Landerd)
versterken



Kleine stapjes, niet te ambitieus



Twijfel aan project zonnepanelen en windmolens – slimmere oplossingen:
niet alles volzetten in buitengebieden/ natuurgebieden –



industrieterreinen/ gebouwen promoten

Diversen
o
o

Intensieve veehouderij in nieuwe gemeente ⊲ veel economische belangen!

Bij circulaire landbouw veel meer grond nodig; die is dan niet inzetbaar voor
zonnepanelen

o

Met WOZ duurzaamheid stimuleren

Vitale kernen

Ronde 1





Zorg: zorgcoöperaties werken super en zijn ook nodig in Uden (‘Zeeland repareert’)
Recreatie: Hartje Groen bijvoorbeeld geeft kleur en gezelligheid
Natuurbegraafplaats: geeft karakter en houdt een kern vitaal
Openbaar vervoer
o
o
o
o



o

o


Ziekenhuis

Halte op loopafstand
Bezorgen

Uitje voor senioren

Sportverenigingen
o



Kleinkinderen

Winkels
o



Uitstapjes in het weekend (musea, shoppen, vrienden/ familie)

In de buurt voor senioren

Jongeren fietsen voor sport over de grenzen van de kernen

Natuurspeelplaats en scholen (veilig)
Wonen
o
o
o

Starter

Betaalbaar huren
Senioren







Gelijkvloers

Slaapkamer, keuken

Groter terras om buiten te bewegen

Bij elkaar = gezellig, gemengd heeft ook voordelen

In de buurt: supermarkt, ontmoetingscentrum en sport/ bewegen
Zijn tiny houses voor senioren en starters de oplossing?

Ronde 4




Flora en fauna belangrijk – lange termijn planning – alle leeftijden – gezonde voeding
Omgevingsvisie – zorg voor gezonde leefomgeving – aandacht voor kernen
Voldoende gevarieerd woningbouwprogramma
o
o
o



Grondprijzen niet te hoog, behoefte per kern bekijken
Differentiatie, woonwensenonderzoek

Genoeg sociale woningen voor starters

Voorzieningenniveau – basisscholen in stand houden!



Verenigingsleven – sociale cohesie is sterk – afstemmen op identiteit/ behoefte per kern
– faciliteren vrijwilligers



Zorg voor ontmoetingsplek voor jong en oud – stimuleer ontmoetingen, bijvoorbeeld
park met beweegtoestellen aanleggen

Laagdrempelige dienstverlening & contact met de gemeente

Ronde 1







Receptie: functie scheiden

Kwetsbare mensen: één contactpersoon (desk, prof.)/ vertrouwenspersoon
Regie/ één contactpersoon
Gehele vraag behandelen

Telefoon: direct deskundige / bij een lopende zaak: direct met behandelaar
Lokaal organiseren, niet te groot

Ronde 4








Zet verwachtingen helder neer (vroegtijdig)
Voorbeeld nemen aan gemeente Ede

Sterke medewerker aan de voorkant! Hbo’ers met mandaat. Niet alles dichttimmeren
Persoonlijk contact prominent aanbieden op homepage

Diensten leveren dichtbij inwoners (thuis of in dorp) voorkeur
Reageer snel op mails

Denk als bedrijf dat klanten wil bedienen (degene die je aan de lijn krijgt helpt je met
alles) ⊲ meedenken




Handhaven is ook dienstverlening ⊲ wees helder in wat mag

Mensen weten zelf wat in hun buurt gebeurt en wat dat goed voor is. Betrek hen!
Evalueren! En er iets mee doen.



Blijf nadenken over waarom we iets doen. Hevel bijvoorbeeld budgetten over als op
bepaalde onderwerpen geld over is.



Waak voor vijandigheid Uden - Landerd

Voorzieningen & zorg

Ronde 2 of 5






Aandacht voor dementie

Mensen beter en langer naar buiten1 Groen
Bio-ommetjes

Kwetsbare mensen betrekken

In gesprek gaan met GGZ. Waar kunnen mensen terecht? Vraag om loket met
deskundigen! Laagdrempelig, waar je binnen kunt lopen






Eenzame mensen in beeld krijgen, hoe?

Nabuurschap; d.m.v. bijvoorbeeld folders huis-aan-huis
Gemeente faciliteert

Park met bewegingstoestellen voor jong en oud. Beweging en sociale contacten.
Laagdrempelig, in de woonwijk(en)



Verzoek om toezicht vanuit school (kruisheren) voor rotzooi van de jeugd na bezoek
Drossaard.






Carpoolplekken 10X
Supermarkt in Reek
Buurtwinkel

Pleidooi vanuit de ouderen om afschaffing sluitingstijd horeca. Pleidooi voor overlast.
Spreiding naar huis gaand publiek



Goede busvoorziening tussen de dorpen

Leefbaarheid buitengebied

Ronde 2


Agrariërs en natuurverenigingen weten elkaar te vinden; onwetendheid zit vooral bij de
partijen van buitenaf




Begrip & vertrouwen

Oproep: gemeentebestuur mag uitdragen dat ze trots zijn op de boeren; die horen bij
onze gemeente!



Er is weinig vertrouwen in de boer. Hoe kunnen we dat veranderen?
o
o
o

Aangehaakte boeren moeten inhaken op de knooppunten van de wandelrouters

Maashorstboeren app die informatie geeft. Klik op de foto en kan krijg je informatie
Kunstlandschapsroute (lokale kunstenaars) ⊲ leidt tot dialogen ⊲ verbindt en
verbroedert (zie voorbeeld Mill & Sint Hubert)



Visie op ontwikkeling
o
o
o
o
o
o



Grootschalig kan ook duurzaam zijn
Prijzen omhoog

Grootschalig makkelijker omvormen

Stoppende boeren worden overgenomen door grotere bedrijven
Kleinschalig biedt onvoldoende verdienmodel
Wens: meer kringloop & kleinschaligheid

Onbemande stallen leidt tot meer afstand tot burger en grootschaligheid neemt toe als
gevolg van verdergaande specialisatie of



Nichebedrijven op kleinschaliger niveau en kringlooplandbouw is wel kansrijk ook op
grote schaal






Kloof tussen burger en boer

Onderwijs als verbindende factor; steeds moeilijker te organiseren
Kennis van herkomst van eten steeds slechter

Natuur & agrariërs weten elkaar wel te vinden. Daar bestaan misverstanden over. Goed
voorbeeld: boerenommetjes





APV ⊲ regels buitengebied verschillen per gemeente
Transformerend buitengebied (er is veel veranderd)
Weinig erkenning voor boeren door onwetendheid

Ronde 5


Bedrijven in buitengebied - op juiste schaal en met landschappelijke inpassing – dragen
bij aan leedbaarheid





Kernfaciliteiten ontbreken in het buitengebied (bijvoorbeeld glasvezel)

Kernen en buitengebied gelijk behandelen. In Landerd is veel geregeld, in Uden niet
Visie als punt op de horizon vanuit waarden





Toerisme en agrarische bedrijfsvoering gaan goed samen
Landschapsbeleidsplan mag afgestoft worden
Veranderingen die op ons afkomen:
o

Toeristische ontwikkelingen: toeristenbelasting mag ten dienste van de
toeristensector

o

Duurzaamheid is een thema, maak duidelijke keuzes! Agrarische bedrijfsvoering
en duurzaamheid staan haaks op elkaar

o
o
o

Anders boeren? Soms veel investering maar geen erkenning.
Burgerbewoning kan soms best (VAB-beleid)

Arbeidsmigranten: in ieder geval fatsoenlijk (wel/niet integreren?)

Participatie

Ronde 2


Toegankelijkheid en kleinschaligheid. Risico schaalvergroting, afkoppeling van
aangehaakte van burgers











Maak de vraag klein

Publiceer vooraf goede informatie; gemeente is eigenaar van de informatiestroom
Accepteer dat niet iedereen mee doet
Participatiecoach

Udenaar de Toekomst en Uden Fonds goede plek geven
Gemeente maak gebruik van kennis en kunde inwoners

We missen o.a. de jongeren, die haken vaak af. Die bereik je nooit met vergadercultuur.
Hoe ondersteun je een plan zonder het over te nemen.

Moderne gemeente: ambtenaren en bestuur gaan anders denken. Inwoners veel invloed
op nieuwe beleid



Suggesties: openheid houden. Hoe zien we dit straks terug. Waar liggen
verantwoordelijkheden?





Nieuws is ook waar je trots op bent

Vooraf bekend (punt 5): welke ruimte is er om mee te denken en te doen?

Managen van reageren uit eigen belang en niet vanuit gezamenlijk belang (‘ Gemeente
luistert niet”)



Burgers geloven verhaal wat in de krant staat: onvoldoende geconfronteerd met goede
verhaal





Hoe meer informatie je krijgt hoe beter je mening kunt vormen

Cultuurtraject: definieer wat burgerparticipatie betekent (= ook klein houden).

Samen werken aan betrekken (naar de mensen toe). Rol duidelijk maken (groots opgezet
= drempel). Desnoods op wijkniveau gaan zitten




Aansluiten bij platforms in dorpen en wijken/ werk kleinschalig met lokale partijen

Wat is belangrijkste: Punt 7 (hou het klein en in de buurt) en punt 3 (hoe verbinden en
bereiken?)



Wat moeten we vooral zo houden?
o

Reek: werkafspraken vanuit dorp (gemeente Landerd) wordt goed mee omgegaan.
Aan bestuur terugkoppelen, ambtenaar aanwezig bij werkgroepen

o
o

Gemeente is toegankelijk, kleinschalig

Sluit aan op omgeving waar mensen al zijn. Zoek sleutelpersonen

o
o



Communiceer in de taal van de mensen
Accepteren dat niet iedereen meedoet

Maak mensen eigenaar (dan gaan ze vanzelf meedoen)

Gebruik maken van kwaliteiten in verschillende kernen (Punt 2)

Ronde 5



Gemeente heb luisterend oor (goed voorbeeld: vuurwerk Reek)

Je kunt met kleine groep wel vertegenwoordigen wat een grote groep wil. Check als
voortrekker wel of je de brede groep goed betrekt






Begrijpelijke taal

Adviesraden voor andere domeinen (ez, ro)
Right to challenge mogelijk maken

Duidelijkheid wanneer burgers aankloppen bij gemeente. Hoe kan gemeente burgers
bereiken? Inwoners en gemeente slaan nog vaak plank mis. Goede loketfunctie.
Samenwerken is sleutelwoord




Denken vanuit kansen i.p.v. beperkingen

Participatie: iedereen moet kunnen deelnemen, dialoog voeren. Wie neemt welke rol en

hoe kunnen we elkaar steunen. Zoektocht naar kennis en informatie. Mensen opzoeken
en in gesprek komen met elkaar.


Draagvlak zoeken voor besluitvorming, met goede mensen bij elkaar komen, en proces
besluitvorming verbeteren



Verbinden, structuren en gidsen op thema’s voor participatie (DEMOS helpt bij
vormgeving proces)




Transparantie is belangrijk. Ook niet-deelnemers moeten proces kunnen volgen
Leren van voorbeelden (andere gemeentes)

Economie & ondernemen

Ronde 3


Heb aandacht voor het verschil tussen het ‘grote’ Uden en ‘kleine’ Landerd. De lokale
ondernemers willen ook vaak lokaal blijven en in het dorp groeien en niet hoeven te
verplaatsen naar de bedrijventerreinen in Uden omdat alleen daar groei mogelijk is



Er lijken verschillen in het economische beleid van Uden en dat van Landerd. Pas dat op
elkaar aan. Als voorbeeld wordt genoemd de toeristenbelasting



In bestemmingsplannen moeten keuzes gemaakt worden bij botsende belangen.

Genoemd wordt zowel het buitengebied (agrarisch vs. burgerwoning, opwekken van
duurzame energie, kringloop landbouw) als ook de bedrijventerrein (flexibiliteit is
gewenst in de combinatie van wonen en werken)


Het gebied De Maashorst is misschien wel het belangrijkste economische speerpunt.

Beide gemeenten moeten hun beleid op elkaar aanpassen. Met name als het gaat om
recreatie (Landerd) en natuur (Uden). De basis moet overal gelijk getrokken worden


In Uden wordt gewerkt met citymarketing. Er wordt kort besproken dat dit ook iets kan
zijn voor de nieuwe gemeente, met aparte ‘taakvelden’ voor de Maashorst en de
winkelcentra



Het aantal netwerken is zeer divers. Er wordt onderscheid gemaakt tussen netwerken

binnen de gemeenten en in de regio. Erkent wordt dat opschalen goed is al we echt mee

willen doen met M7 en contacten leggen met B5. Binnen sommige netwerken wordt
alleen gesproken over de (middel)lange termijn (zie 7)


De wegen rondom Uden en A50 zijn met name in de spits zeer druk. Boodschappen
worden gedaan op plekken die goed bereikbaar zijn



‘Uden – Landerd’ moet gezien worden als een opstapje. Als we echt mee willen tellen (zie
6.) dan moet er uiteindelijk één gemeente komen met Uden – Landerd – Bernheze – Oss.

De Maashorst verbindt ons dan ook echt en zou dan een goede naam zijn (dit wordt niet
door iedereen gevonden, de naam Maashorst wordt volgens enkelen ‘misbruikt’ en zou
alleen maar voor verwarring zorgen)






Wat is een goed vestigingsklimaat voor de nieuwe gemeente?
We zijn een woonstad
Voornamelijk MKB

Door het ontbreken van spoor en water zullen ‘grote’ bedrijven zich niet gaan vestigen

We zijn aantrekkelijk als woongemeente vanwege de ligging: je bent snel in Eindhoven,
Den Bosch, Nijmegen/ Arnhem, maar ook voldoende ruimte en groen voor recreatie.



Interessante woongemeente voor hoger opgeleiden, bijv. innovatieve bedrijven, startups,
gezondheid en innovatieve landbouw






Meer beleving in de winkelcentra, samenwerking tussen horeca en agrariërs.
Als we de vliegbasis meer kunnen betrekken zijn we een ‘unieke’ gemeente.
AgriFoodCapital werkt niet

De ondernemersverenigingen willen weten wat de visie is tot 2022 en de gemeenten
willen input van de ondernemersverenigingen voor het beleid na 2022. Daar zit een
mismatch tussen

Ronde 5













Economische visie belangrijk. Hoe ondernemers helpen te ondernemen?
Hoe houden we jongeren in Uden?

Zien we vertrekken naar de steden

Hoe komen zij bij Udense bedrijven terecht?
Trek naar stad door opleiding

Zorg voor goede woningen en bereikbaarheid
Zorg voor stageplaatsen bij bedrijven

Zorg voor voldoende voorzieningen voor de jeugd

Wel goede faciliteiten voor startende ondernemers

Nieuwe kansen voor leegkomende panden buitengebied

Faciliteer de jongeren. Wat willen zij? Toekomstbestendige gemeente

Gezamenlijke financiering ondernemersfonds. Freeriders tegengaan. Niet alleen
bedrijventerreinen, ook voor centrum en buitengebied




Kansen hightech. Versterken wat er is. Aansluiting bij Regio Oost-Brabant en Eindhoven
Hof van de Toekomst wil graag stadslandbouw promoten. En wil meedoen met visie. Is
kansrijk vanwege transitie landbouw. Vraag naar biologisch neemt toe.



Hopelijk na fusie meer specialistische kennis bij gemeente, bijvoorbeeld op gebied van
duurzaamheid. En daardoor meer faciliteren van initiatieven. Gemeente moet wel
toegankelijk zijn. Korte lijnen en adequaat reageren. Nee is ook een antwoord



Toekomstgericht, maar waan van de dag niet vergeten








Zorgen voor voldoende werkgelegenheid

Zorgen dat ondernemers kunnen ondernemen, zodat we niet alleen forensen krijgen
Visie gezamenlijk schrijven met ondernemers
Toekomstbestendig

Innovatief, zoals Agroproeftuin de Peel
Gezamenlijke financiering

Samenvatting secretaris ronde 5:


De deelnemers vinden het belangrijk dat er een gezamenlijke economische visie wordt
opgesteld.



De wens is geuit om door middel van een ondernemersfonds een gezamenlijke
financiering door ondernemers te verkrijgen.



Behoud van jongeren in de gemeente is van belang, bijvoorbeeld door voor deze
doelgroep voldoende werkgelegenheid.



Blijf toegankelijk voor ondernemers en burgers.

Waar wil jij het over hebben?

Ronde 1


Samenzijn



Veiligheid



Groenvoorziening



Tijd voor elkaar



Processierups



Dorpshuis: verbinden, ontmoeten



Echt, open luisteren

Ronde 2


Nieuwe naam:
o

Niet eens met keuze naam, staat haaks op streven naar eenduidigheid

o

Nieuwe gemeente mag duidelijke centrumgemeente zijn, dus naam Uden

o

Nieuwe gemeente ligt aan de rand van De Maashorst, De Maashorst is echt een
andere beleving, dus: Uden



Voedselbos aanleggen: 750 m2 permacultuur



Het buitengebied over 10 jaar:
o

Alles op één plek

o

Krachtig centrum, voldoende aanbod aan recreatieve activiteiten in schil

o

Natuurkern met wisenten

o

Balans natuur, recreatie, landbouw

o

Nog niet helemaal om naar duurzame landbouw

o

In De Maashorst zandpaden i.p.v. asfalt

o

Wonen in buitengebied

o

Minder reiskosten

o

Senioren op mooie plek

o

Goede voorzieningen in kernen

o

Buitengebied verandert van alleen boeren naar meer functies. Niet laten
dichtslibben, niet overal kleine industrieterreintjes. Niet te strak inkaderen, maar
regie wel noodzakelijk

o


Duurzamere landbouw, minder bestrijdingsmiddelen, soortenrijker grasland

Recreatievisie: economische schil om gehele Maashorst met kralensnoer van recreatieve
activiteiten/belevenissen gericht op diverse typen recreanten. Deze schil samen met
biologische landbouw als nieuwe economische drager. Kiezen, je moet je onderscheiden!



Circulaire samenleving



Economie en gezondheid: intensieve landbouw versus wonen (Q koorts!). Meer
controleren en handhaven om te voorkomen dat het terugkomt en ongelukken
voorkomen kunnen worden



VAB:
o

Boeren worden onder druk gezet door criminelen voor drugslab etc. Water
controleren om boeren te helpen

o

Omzetten naar woningen, meer mogelijkheden voor wonen

Ronde 3


Beter overleg over openbaar vervoer met omliggende gemeenten



Fietslichten beter afstemmen, zoals in gemeente Oss



Ik ben tegen de naam Maashorst, dat is ons natuurgebied, de naam Uden blijven
behouden!



Invoeren stadsdichter



Een omroep gesteund/verzorgd door alle inwoners van de nieuwe gemeente



Vrijwilligers zonder onnodige subsidies!



Wel samen! Maar niet met de naam Maashorst



Steun de breedte sport



A thing of beauty, is a joy forever  kunst, literatuur, muziek, dans, film (ook in Uden)

Verzamelmail van Martijn: wat is je het meeste bijgebleven van de gesprekken aan tafel?
-

Hoe houden we de jeugd gebonden aan onze gemeente en wat moeten we daaraan doen
qua opleidingen, activiteiten, woningbouw en werkgelegenheid. Daarnaast was er roep
om een ondernemersfonds om alle industrieterreinen up-to-date en aantrekkelijk te
houden.

-

Meest verrassend dat een natuurbegraafplaats bijdraagt aan een vitale kern. Eenduidig
dat het openbaar vervoer in Schaijk en Reek een ramp schijnt te zijn. Dat er onvoldoende
huurwoningen beschikbaar zijn in Landerd én Uden. Voor ouderen is de nabijheid van
een supermarkt enorm belangrijk. Een meneer liet weten vroeger 1 keer per week
boodschappen te doen en nu dagelijks, het was zijn uitje – manier om aangesloten te
blijven met de samenleving. Zorg voor seniorenwoningen c.q. tiny houses, gelijkvloers
met groot terras (voor rollator).

-

Wat mij betreft waren de belangrijkste uitkomsten dat (1) ontmoeting, preventie en
zorgverlening dichtbij noodzakelijkerwijs een centrale plek in de wijk of het dorp nodig
hebben (dorpshuis, wijkgebouw) en dat dit behouden moet blijven, dat (2) professionals
én vrijwilligers ieder hun eigen rol (moeten) hebben en prima kunnen samenwerken, dat
(3) het aantal zorgverleningsorganisaties wel erg groot geworden is, dat (4)
samenwerking tussen gemeente, zorgverzekeraars en zorgkantoor nodig is en dat (5) de
gemeente ‘respect, waardering én geld’ moet hebben voor de zorg zoals die decentraal
plaatsvindt.

-

Iedereen is voorstander van samenvoeging, alleen die naam ……

-

Een van de gasten kwam met het idee om in het Udens Sportpark een ontmoetingsplek in
de vorm van bv. een theehuis te realiseren. Het is een mooi park waar rondomheen een
aantal sportverenigingen huisvesten. Het park wordt veel bezocht, maar mn door
sporters. Als er een sfeervolle, gezellige ontmoetingsplek is die ook overdag geopend is,
trekt dat ook mensen naar het sportpark die niet gelinkt zijn aan een vereniging. Sporten
en ontmoeten, hand in hand.

Mail van Sharon:

We zien de laatste jaren dat maatschappelijke opgaven steeds complexer worden. Dat vraagt
om nieuwe vormen van samenwerken. Daarnaast zien we een sterke behoefte aan

verbinding, erbij willen horen en mee willen doen (dat komt ook naar voren uit gesprekken
met de mensen die aanwezig waren). Dus we zien de laatste jaren weer steeds meer

aandacht voor de gemeenschap (community). Ook als instrument voor samenwerking.
Participatie en co-creatie zijn dan veel gebezigde termen.

Het idee van een gemeenschap is een gedeeld doel. Er is een bepaalde uitdaging of een

opgave en die is leidend voor wat de gemeenschap zich ten doel heeft gesteld. Om dat doel
te realiseren wordt kennis gegenereerd en in hoge mate gedeeld op een consistente en

transparante manier, met alle leden van de gemeenschap. Hierdoor ontstaat vertrouwen

tussen de leden en ontstaat steeds meer verbinding. Vanuit dat vertrouwen en die verbinding

liggen kansen voor participatie en betrokkenheid. We moeten ons niet vergissen in de kracht
van participatie, maar ook niet in hoe moeilijk het is om dat te mobiliseren.
Wat is er gedeeld?
-

Veel behoefte aan de kracht van de kernen; zorgen voor kleinschaligheid en dat
mogelijk als kracht benutten (ook als aantrekkingskracht van de gemeente).

-

Leefbaar houden van de kernen, met passend en betaalbaar woningaanbod voor alle
generaties.

-

Actief verenigingsleven als instrument voor verbinding

Voldoende voorzieningen. Vooral op het gebied van openbaar vervoer bestaan
zorgen bij de inwoners.

-

Gemeenschappen hebben een eigen identiteit en willen die ook graag behouden. (dat

roept wel de vraag op wat de identiteit en wat het profiel is van de nieuwe gemeente).
-

Natuur versus landbouw en recreatie. De nieuwe gemeente is een groene gemeente
met veel ruimte voor ondernemerschap. Maar daar lijken grote verschillen tussen
Landerd (recreatie en landbouw) en Uden (natuur) te zijn.

-

Het stimuleren en faciliteren van ontmoetingen (of ontmoetingsplaatsen) in alle

kernen in stand houden en koesteren. Op een aantal plekken kan dat ook verbeterd
worden. De gezellige sfeer moet uiteraard behouden blijven.
-

Lessen voor de organisatie: ontschotten (mensen hebben het gevoel van het kastje

naar de muur gestuurd te worden als ze bij de gemeente komen). Afschaffen van de

bureaucratie, meer meedenken met burgers en de regels niet altijd leidend laten zijn;
drempels verlagen en dat ook uitdragen.
-

De zorg coöperaties in Landerd worden gekoesterd. Wellicht iets voor Uden?

Als je als gemeente participatie en co-creatie serieus wilt nemen, is er in mijn ogen een
aantal belangrijke aandachtspunten:
-

Regel lokaal wat lokaal geregeld kan worden. Het is onwaarschijnlijk dat mensen zich

identificeren met het grotere geheel. In ieder geval niet op korte termijn. Dus mensen
moeten aansluiting hebben, en dat kan bijna alleen maar lokaal. Dus laat alles wat je
lokaal kunt regelen ook vooral lokaal geregeld worden.
-

Zorg dat je concreet bent. Maak als nieuwe gemeente de doelsituatie en het
doelgedrag zo concreet mogelijk. Voor iedereen. Bv. Participatie!

-

Ruimte voor rouw en afscheid; bij iedere fusie of samenwerking moet ruimte zijn

voor rouw en afscheid. Er zijn altijd zaken die je niet mee kunt nemen of niet meer
kunt doen zoals je altijd hebt gedaan. Dat geldt voor bedrijven die gaan fuseren of
intensief gaan samenwerken, en dat geldt ook voor gemeenten. Dat heeft altijd

gevolgen voor de werknemers en de gebruiken en rituelen die in de ene organisatie
normaal waren, maar zeker niet voor de ander.
-

Om vanuit een community gedachte te gaan werken (en dus inzetten op participatie
en co-creatie) is geen vrijblijvende oefening. Dat vraagt veel van de organisatie en
haar medewerkers. De meeste gemeentelijke organisaties zijn nog redelijk

functioneel ingericht en veel ambtenaren zijn van origine beleidsmakers. De vraag is

dan ook hoe hun rol er precies uit zal zien. Wat wordt er van de organisatie gevraagd

in termen van structuur en ook cultuur en ondersteunende systemen. En wat
betekent dat voor de competenties en vaardigheden van de medewerkers?

1 20190930 GVC Heer Timmers Inspraaknotitie .pdf

Beste Raadsleden,
Mijn naam is Chiel Timmers, ik ben een kleine Maashorst ondernemer en
spreek namens het bestuur van de Stichting Maashorst Ondernemers.
Onze stichting heeft ongeveer 100 leden welke zich voornamelijk bezig houden
met activiteiten in de vrijetijdseconomie, allen in de schil van De Maashorst.
Onze voorzitter en secretariaat laten zich excuseren, die hebben momenteel
een bespreking in Oss. Ik ga proberen onze boodschap aan u over te brengen.
Graag maken we gebruik van de mogelijkheid hier in te spreken en onze
opmerkingen te maken die u wat ons betreft mee moet nemen om tot een
goed weloverwogen besluit te komen. We hebben onze focus niet direct op de
inhoud gericht, wat feitelijk het belangrijkste zou moeten zijn maar ons
grootste pijnpunt zit in punt 3.5 van het stuk,
naamgeving “Gemeente Maashorst”.
De naam Maashorst, is de verbindende factor van de vier gemeenten die het
centrale natuurgebied met andere partijen hebben ontwikkeld. Het verder
ontwikkelen van het gebied, en het verder werken aan de naamsbekendheid
vraagt nog veel inspanning en samenwerking.
De gemeente Oss steekt niet onder stoelen of banken niet gecharmeerd te zijn
met een door haar partners voor hun gevoel gekaapte naam. Ook ondernemers
uit de Maashorstregio welke veel geïnvesteerd hebben in het bekender maken
van de naam voelen zich wat bestolen en dreigen met een verdere
samenwerking te stoppen.
Juist alle samenwerking hebben we hard en breed nodig om onze mooie
Maashorst “het Oergebied van Brabant” meer bekendheid te geven, vooral
buiten de regio. Deze samenwerking zowel met gemeenten als met haar
ondernemers.
Het frame staat er, nu de verdere invullingen. Daar waar bedreigingen
aandienen zijn er ook weer kansen. Nu het woord vliegschaamte haar intrede
doet, en het stikstofbesluit dwingt tot verandering liggen hier de kansen voor
onze regio.
Verdere ontwikkeling van het natuurgebied met activiteiten in haar schil geeft
een mooie economische drager. Laat die uitdagingen aangaan samen met
andere Oost Brabantse gemeenten en maak geen onrust en onduidelijkheid
door het kiezen of doordrukken van een omstreden naam.
Graag willen we u er ook op wijzen dat er vanuit Maashorstondernemers op 22
mei reeds een brief aan de colleges van Uden en Landerd is verstuurd waar

onze opvatting van toen is verwoord. Nergens in het herindelingsontwerp
vinden we dit terug, ook niet in grafiekjes van tellingen van voorstanders,
tegenstanders of geen mening over de naam “Gemeente Maashorst”. Is hier de
interne communicatie mogelijk de storing of is er beperkt geïnventariseerd.
Onze voorzitter heeft op het Maashorstfestival ook duidelijk de opmerkingen
uit de brief verwoord wat we in het ontwerpstuk niet terugvinden.

Graag ga ik de brief van 22 mei nu voorlezen.
Aan: College van Burgermeester en Wethouders van de gemeente Landerd en
gemeente Uden.
Bezwaren tegen voorgestelde nieuwe benaming van de samen te voegen
gemeenten Uden en Landerd in de gemeente die de naam Maashorst gaat
krijgen.
De gemeente Landerd en Uden willen samen een nieuwe gemeente vormen,
waarvoor de naam de gemeente Maashorst is gekozen.
In de website https://www.opwegnaargemeentemaashorst.nl/ die speciaal
hiervoor is gemaakt worden inwoners, ondernemers, verenigingen en
maatschappelijke organisaties opgeroepen volop hierover mee te praten.
Vanuit de Maashorst- ondernemers zouden wij graag aan deze oproep gevolg
willen geven en willen wij u hierbij dringend verzoeken om een andere naam
voor deze nieuwe gemeente te kiezen als de naam die nu al , zonder veel
inspraak, zodanig wordt gecommuniceerd dat het lijkt alsof deze keuze al
definitief is.
De Maashorst-ondernemers zijn verenigd in de stichting Maashorst (betrokken)
ondernemers. Deze stichting probeert namens ondernemers uit de vier
Maashorstgemeenten van het natuurgebied de Maashorst te verbinden. Al
enkele jaren zetten wij ons in voor ontwikkeling en promotie van dit
natuurgebied voor de vrijetijdseconomie. Samen met de vier Maashorst
gemeenten, Oss, Uden, Bernheze en Landerd en een aantal andere partners
werken wij al een aantal jaren aan verbeteren van de naamsbekendheid van
het natuurgebied onder de naam de Maashorst. Wanneer nu twee van de vier
Maashorstgemeenten samengaan en ook dezelfde naam gaan voeren voor de

nieuw te vormen gemeente zijn wij van mening dat dit slecht valt bij de andere
twee gemeenten en voorzien wij ook veel verwarring over wie of wat is nu
eigenlijk de Maashorst.
Daarnaast zien wij het belang in van samenwerking met ander ondernemers in
de regio. De laatste jaren hebben wij ook contacten gelegd met organisaties als
de stichting Maasmeanders de Maashorstboeren en toeristisch recreatieve
vereniging Bernheze en de gemeenten waarin deze organisaties actief zijn.
Wij zijn bang dat ook in de regio niet goed begrepen wordt dat de gemeente
Maashorst iets anders is als het natuurgebied Maashorst. De door ons
noodzakelijk geachte regionale samenwerking komt hiermede sterk onder druk
te staan.
Verder is bekend dat er al een aantal bedrijven in en rond de Maashorst de
naam Maashorst in hun bedrijf hebben gevoerd om daarmee te verwijzen naar
het natuurgebied. Wanneer er straks een gemeente Maashorst komt zal dit
zowel bij deze bedrijven als bij de consument veel onnodige verwarring
veroorzaken.
Tenslotte bestaat er sinds 2010 een nieuwe samengestelde gemeente met de
naam Horst aan de Maas. Dit is weliswaar geen argument waar wij als
Maashorstondernemers veel belang bij hebben maar u zult begrijpen dat het er
niet eenvoudiger op wordt wanneer u vast blijft houden aan de voorlopig
gekozen naam van de gemeente Maashorst.
Wij willen u daarom dringend verzoeken om deze naam los te laten.
Met vriendelijk en gastvrije groet uit (natuurgebied) de Maashorst
Maashorst Ondernemers
Voorzitter Twan van Bakel
Met voorgaande gemaakte opmerkingen gaat het ons niet om een negatieve
sfeer te maken, we willen slechts een positieve bijdrage leveren naar de
toekomst gericht.
We dagen de nieuwe gemeente dan ook uit om in nieuwe ontwikkelingen of
inrichtingen steeds de gedachte van het groene gezonde oergebied van

Brabant te nemen en laten herkennen. Denk eens aan een “groen” centrum of
vandaaruit een groene loper naar ons oer-natuurgebied?
Zijn er dan geen andere passende namen? Natuurlijk wel.
Zou Uden kunnen? Of Uden aan de Maashorst?
zoek samen naar meer win – win oplossingen.
Bedankt voor uw aandacht
Namens Maashorst ondernemers
Uit het oergebied van Brabant.
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Inspraakreactie Gemeenschappelijke Voorbereidende Commissievergadering (GVC) over
herindelingsontwerp toekomstige gemeente Maashorst.
Dames en heren raadsleden van Landerd en Uden.
U vergadert vandaag over het herindelingsvoorstel van de gemeenten Uden en Landerd.
Namens de actiegroep “Schaijk hoort bij Oss en niet bij Uden” wil ik U graag vertellen wat er leeft
onder met name de Schaijkse inwoners.
De actiegroep heeft eind juni een petitie gestart onder de titel “Schaijk hoort bij Oss en niet bij
Uden”. Inmiddels hebben maar liefst 1335 inwoners uit Schaijk met naam en handtekening de petitie
ondersteund. Daarnaast zijn er nog ruim 200 ondertekenaars uit Reek, Zeeland, Uden, Oss c.a.
Wij hadden twee belangrijke redenen om de petitie te starten:
1. Wij hoorden van veel Schaijkenaren dat ze niet met Uden wilden fuseren maar met Oss
2. Veel Schaijkenaren waren ontevreden over de manier waarop het herindelingsproces in
Landerd en met name in Schaijk verliep en kregen hiervoor geen gehoor.
Ad 1: Veel mensen en organisaties uit Schaijk voelen zich vanuit historisch oogpunt en vanuit de
tegenwoordige tijd veel meer verbonden met Oss dan met Uden. Oss is veel belangrijker voor de
Schaijkse oriëntatie dan Uden. Oss heeft een bewezen goed kernenbeleid en Oss heeft grote
regionale betekenis voor economie, werkgelegenheid, zorg en sociaal domein. Oss regelt de
afvalverwijdering in Schaijk en zorgt voor een goed lopende milieustraat. Mensen uit Schaijk weten
dat Oss zorgt voor voldoende woningbouw in al haar kernen. Inwoners uit omliggende dorpen zijn
zeer tevreden met het kernenbeleid in Oss. Oss is een bestuurlijk krachtige gemeente.
Dat zijn zo maar enkele van de argumenten die worden gebruikt bij de voorkeur voor Oss. Overigens
bleek al tijdens een enquête die tegelijk met de verkiezingen in 2018 gehouden is, dat een
meerderheid van de Schaijkse kiezers een voorkeur heeft voor Oss boven Uden. Het liefst zou men
een objectieve vergelijking krijgen tussen Oss en Uden om zo te kunnen kiezen voor de optie die het
beste is. Helaas blijkt een dergelijke objectieve vergelijking niet te geven.
Ad 2: Schaijkenaren willen de laatste stem hebben bij de keuze van herindeling. Diverse politieke
partijen hebben dat ook tijdens de verkiezingen beloofd. Het proces dat nu is gevolgd tijdens de
zogenaamde participatie is wat in Schaijk wordt ervaren als een “geleide inspraak zonder echte
keuzemogelijkheid”. Inwoners mogen wel meepraten over de toekomstvisie van een nieuwe
gemeente Maashorst maar mogen niet de keuze maken voor een andere herindelingsoptie. Mensen
uit Schaijk voelen zich niet gehoord en hebben het gevoel dat er wel voor hen maar niet door hen
wordt beslist. En dat geeft een groot gevoel van onbehagen en ontevredenheid.
Het feit dat al zoveel mensen uit Schaijk en daarbuiten de petitie hebben getekend, is een duidelijk
signaal dat het draagvlak voor een fusie tussen Uden en Landerd twijfelachtig is te noemen.
Vanuit de actiegroep doe ik daarom een klemmend beroep op de gemeenteraden van Uden en
vooral Landerd om de inwoners alsnog de beslissende stem te geven door een raadplegend
referendum te houden. De uitslag daarvan zou per kern gerespecteerd moeten worden.
Tot slot wil ik aangeven dat de actiegroep alles in het werk zal stellen om het gebrek aan lokaal
draagvlak met name in Schaijk duidelijk te maken bij Provincie en Tweede Kamer. Indien nodig zullen
wij in Landerd een actie starten om een raadgevend referendum aan te vragen.
Ik hoop dat u als volksvertegenwoordigers zult willen luisteren naar de stem van het volk en de
inwoners de kans wilt geven hun stem te laten horen.
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Inspraakreactie voorbereidende raadsvergadering d.d. 10-10-2019 over
herindelingsontwerp toekomstige gemeente Maashorst.
Dames en heren raadsleden van Landerd.
U vergadert vandaag over het herindelingsontwerp van de gemeenten Uden en Landerd.
Naast de brief die wij u hebben gestuurd, wil ik u namens de actiegroep “Schaijk hoort bij
Oss” graag vertellen wat er leeft onder vooral de Schaijkse inwoners.
De actiegroep heeft eind juni een petitie gestart onder de titel “Schaijk hoort bij Oss”.
Inmiddels hebben maar liefst 1400 inwoners uit Schaijk met naam en handtekening de
petitie ondersteund. Daarnaast zijn er nog ruim 250 ondertekenaars uit Reek, Zeeland,
Uden, Oss en omgeving.
Wij hadden twee belangrijke redenen om de petitie te starten:
1. Wij horen van veel Schaijkenaren dat ze met Oss willen fuseren.
2. Veel Schaijkenaren zijn ontevreden over de manier waarop het herindelingsproces in
Landerd verloopt en krijgen hiervoor geen gehoor.
Ad 1: Veel mensen en organisaties uit Schaijk voelen zich vanuit historisch oogpunt en vanuit
de tegenwoordige tijd vooral verbonden met Oss. Oss is heel belangrijk voor de Schaijkse
oriëntatie. Oss heeft een bewezen goed kernenbeleid en Oss heeft grote regionale betekenis
voor economie, werkgelegenheid, zorg en sociaal domein. Oss regelt de afvalverwijdering in
Schaijk en zorgt voor een goed lopende milieustraat. Mensen uit Schaijk weten dat Oss zorgt
voor voldoende woningbouw in al haar kernen. Inwoners uit omliggende dorpen zijn heel
erg tevreden met het kernenbeleid in Oss. Oss is een bestuurlijk krachtige gemeente.
Dit zijn zo maar enkele van de argumenten die worden gebruikt bij de voorkeur voor Oss.
Overigens is al gebleken tijdens een enquête, die tegelijk met de verkiezingen in 2018 is
gehouden, dat een meerderheid van de Schaijkse kiezers een voorkeur heeft voor Oss.
Het liefst zou men een objectieve vergelijking krijgen tussen Oss en Uden om echt te kunnen
kiezen. Helaas is gebleken dat een dergelijke objectieve vergelijking niet wordt gegeven.
Ad 2: Schaijkenaren willen de een stem hebben bij de keuze van herindeling. Diverse
politieke partijen hebben dat ook tijdens de verkiezingen beloofd.
Het proces dat nu is gevolgd tijdens de zogenaamde participatie, wordt in Schaijk ervaren als
een “geleide inspraak zonder echte keuzemogelijkheid”.
Inwoners mogen wel meepraten over de toekomstvisie van een nieuwe gemeente maar
mogen niet de keuze maken voor een andere herindelingsoptie.
Mensen uit Schaijk voelen zich niet gehoord en hebben het gevoel dat er wel vóór hen maar
niet dóór hen wordt beslist. Dat geeft een groot gevoel van onbehagen en ontevredenheid!
Het feit dat al 1650 mensen uit Schaijk en daarbuiten de petitie hebben getekend, is een
duidelijk signaal dat het draagvlak voor een fusie tussen Uden en Landerd twijfelachtig is te
noemen.

Vanuit de actiegroep doe ik daarom een klemmend beroep op de gemeenteraad van
Landerd, om de inwoners alsnog een stem te geven door een raadplegend referendum te
houden. De uitslag daarvan dient per kern gerespecteerd te worden.
Tot slot wil ik aangeven dat de actiegroep alles in het werk zal stellen om het gebrek aan
lokaal draagvlak, vooral in Schaijk, duidelijk te maken bij Provincie en Tweede Kamer.
Indien nodig zullen wij in Landerd een actie starten om een raadgevend referendum aan te
vragen.
Ik hoop dat u als volksvertegenwoordigers luistert naar de stem van het volk en de inwoners
de kans wilt geven hun stem te laten horen.
Ik dank u voor uw aandacht.
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Schaijk 10-10-2019
Voorzitter, beste raadsleden,
Mijn naam is Cora de Jong, als kind heb ik in Zeeland gewoond, voor mijn studie verhuisde ik naar
Nijmegen. Sinds 1992 woon ik in Schaijk. Ik ben een van de inwoners die op straat bevraagd is over
het herindelingsvoorstel. Dat is voor mij de aanleiding dat ik gebruik wil maken van mijn recht om in
te spreken. Dank u wel dat ik daarvoor de gelegenheid krijg.
Ik wil u meenemen naar het moment van de bevraging.
Na een dag werken even boodschappen doen. Een vriendelijke jongeman met tablet in de hand staat
voor de supermarkt en vraagt of ik even tijd heb. Het gaat over de herindeling, vooruit dan maar
denk ik. Een mooie gelegenheid om mijn menig te kunnen geven.
Vraag 1 “Weet u dat er een nieuwe gemeente Maashorst komt”? Roept bij mij direct een wedervraag
op.
“Oh, staat dat al vast dan?” vraag ik. Er volgt een uitleg dat dit niet het geval is en dat dit in de loop
van de vragenlijst wel duidelijk zal worden. Mooi…we gaan verder.
Bij de vraag van Thema 2 schiet ik spontaan in de lach. “In de gemeente Maashorst is het heerlijk
thuiskomen na bijvoorbeeld een dag werk of een dag school. Alle basisvoorzieningen zijn er en de
meer stadse voorzieningen in de grootste kern. Ook is het een fijne plaats voor mensen die er als
bezoeker komen.” De interviewer lacht met me mee en we praten over de blije formulering. De
woordkeuze vind ik sturend en dwingend. Hoe kun je hier nee op antwoorden! Alsof mijn
levensgeluk meer zal zijn als gevolg van en na de herindeling.
Ik ga door met vragen beantwoorden. Soepel doorlopen we de lijst en binnen enkele minuten zijn we
klaar. Nou…Dat verraste mij. Ik vertel dat ik niet bij Uden maar bij de gemeente Oss wil komen.
Schaijk hoort bij Oss en Zeeland bij Uden vind ik. Dat geluid heb ik niet kunnen laten horen. Meneer
de interviewer scrolt terug en zoekt een passende vraag waarbij hij mijn wens om bij Oss te komen in
de aantekeningen kan plaatsen.
Na deze ontmoeting, bekruipt mij een gevoel van grote verbazing. Er is al een koers uitgezet
“Landerd moet hoe dan ook naar Uden” ongeacht wat inwoners daar van vinden.
De gestelde vragen leken mij niet bedoeld om een ander geluid te laten horen. Je mocht iets vinden
van de “opgehaalde” thema’s en speerpunten. Die zijn zo vanzelfsprekend en generiek geformuleerd
dat je er niet eens tegen kunt zijn. Ze geven geen antwoord op de vraag wat het mij als inwoner van
Schaijk en Landerd oplevert.
Voorzitter, beste raadsleden
De rapportage schetst dat er groot draagvlak is voor de fusie Landerd-Uden. Er wordt een heel
positief beeld geschetst van de voorgestelde fusie met een marginale opmerking dat er ook een paar
inwoners, met name uit Schaijk, een voorkeur voor Oss te hebben aangegeven.
Dit is volgens mij een onjuiste voorstelling van zaken.
Voorzitter, beste raadsleden
•

U weet met mij dat inmiddels ruim 1.400 mensen uit Schaijk de petitie “Schaijk hoort bij Oss
en niet bij Uden” hebben ondertekend

•

U weet met mij dat er daarnaast zo’n 250 mensen uit Reek, Zeeland, Uden, Oss en
omliggende gemeenten de petitie hebben gesteund.

•

U weet met mij dat al uit het referendum én de enquête, die gehouden werd tegelijk met de
verkiezingen, is gebleken dat er met name vanuit Schaijk onvoldoende steun is voor een fusie
met Uden

Voorzitter, beste raadsleden er heerst bij een ruim aantal inwoners van Schaijk onvrede.
•

Onvrede over het proces van herindeling dat alleen maar gericht is op de vastliggende fusie
van Landerd met Uden, zo lijkt het.

•

Onvrede over het feit dat met de voorkeur van veel mensen in Schaijk niets wordt gedaan.

•

Onvrede over het gegeven dat de inwoners er niks meer over te zeggen hebben.

•

Onvrede omdat de politiek niet waarmaakt wat ze heeft beloofd: namelijk de inwoners het
laatste woord geven.

Het zal u niet bevreemden dat ik één van die inwoners ben met onvrede.
Maar voorzitter, beste raadsleden
U kunt alsnog die onvrede wegnemen door inwoners wel het laatste woord te geven.
Laat ons zelf de keuze maken en volg als goede volksvertegenwoordigers die keuze ook op.
Dank u wel voor uw aandacht.
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AMENDEMENT
Artikel 28 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere w erkzaamheden van de raad

Agendapunt: 5a Herindelingsontwerp gemeente Maashorst
Onderwerp: raadplegend referendum
De raad van de gemeente Landerd in vergadering bijeen op 24 oktober 2019,






gehoord diverse insprekers die betogen dat de inwoners van Schaijk geen echte keuze
hebben gehad;
gehoord de vele geluiden die aangeven dat veel inwoners niet tevreden zijn met het
democratisch proces rond het herindelingsontwerp;
gezien de meer dan 1400 handtekeningen die alleen al door inwoners uit Schaijk zijn
geplaatst onder de petitie “Schaijk hoort bij Oss en niet bij Uden” ;
kennis nemende van de belofte die diverse politieke partijen tijdens de verkiezingen in
2018 hebben gedaan om de inwoners de keuze te geven;
constaterende dat nergens kwantitatief wordt aangetoond dat er in alle kernen van
Landerd voldoende draagvlak aanwezig is voor de voorgestelde herindeling,

gelezen het herindelingsontwerp gemeente Maashorst waarbij de inwoners niet echt de keuze
gegeven is en,
overwegende dat : herindeling van onderaf zou moeten komen én dat lokaal draagvlak een van
de belangrijkste pijlers onder herindeling moet zijn,
besluit tot wijziging: toevoegen van beslispunten 3 en 4:
3.

Tijdens de zienswijze-procedure een raadplegend referendum te houden in de gemeente
Landerd waarbij de inwoners zich kunnen uitspreken over de keuze voor een herindeling
met Oss of Uden.

4. De uitkomst van het referendum per kern wordt leidend opgenomen in het
herindelingsadvies.

Ondertekening:

Indiener: Nol de Jong fractie: DS97
Dit amendement is aangenomen/verworpen in de raadsvergadering van 24 oktober 2019

E.E. Weijenberg, raadsgriffier
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AMENDEMENT
Artikel 28 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere w erkzaamheden van de raad

Agendapunt: 5a herindelingsontwerp Gemeente Maashorst
Onderwerp: naam Maashorstgemeente
De raad van de gemeente Landerd en Uden in vergadering bijeen op 24 oktober 2019,
gezien het voorstel van de colleges van Landerd en Uden om de nieuwe gemeente de naam
Maashorst te geven,
overwegende dat deze naam
 verwarring wekt omdat het natuurgebied en de nieuwe gemeente onderscheiden
entiteiten zijn, zodat straks moeilijk valt te beoordelen of met Team Maashorst, de
Maashorstboeren, Maashorst-subsidies, dit nu betrekking heeft op het natuurgebied of
op (inwoners van) de gemeente;
 Nergens het gedeeltelijk bezitten van een natuurgebied tot een naamkeuze van een
gemeente heeft geleid, daar de gemeentes Bernheze en Oss ook een aanzienlijk deel van
de Maashorst beheren;
 Betrokken gemeentes de naam Maashorst afwijzen, welk niet afgedaan mag worden met
“het waren er maar twee van de zeven omliggende gemeentes” maar een gewogen
besluit dient te zijn;
 Het negeren van de mening van Oss en Bernheze nu al naar een stroevere samenwerking
leidt, wat het natuurgebied de Maashorst niet ten goede komt;
 Er door verschillende belangengroepen werkzaam in de Maashorst ook afwijzend
gereageerd wordt op de naam Maashorst, en dat deze inbreng ook zwaarder gewogen
dient te worden;
 Dat ook ongewogen minder dan de helft van de inwoners positief over de nieuwe naam
Maashorst is,

AMENDEMENT
Artikel 28 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere w erkzaamheden van de raad

besluit wijzigen in:
1. Het herindelingsontwerp vast te stellen met daar waar de naam “de gemeente
Maashorst” staat, dit te vervangen door “een Maashorstgemeente”.
2. Het college opdracht te geven om voor de finale vaststelling van het herindelingsadvies te
onderzoeken of er voldoende draagvlak is voor de naam Uden.
3. Bij onvoldoende draagvlak voor de naam Uden, een andere tijdelijke naam te gaan
hanteren, waarbij de nieuw gekozen gemeenteraad zo snel mogelijk een nieuwe
gemeentenaam vast zal moeten stellen.

Ondertekening:

Indiener: S. Reitsma, fractie: CDA Landerd
Dit amendement is aangenomen/verworpen in de raadsvergadering van 24 oktober 2019

E.E. Weijenberg, raadsgriffier
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AMENDEMENT
Artikel 28 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere w erkzaamheden van de raad

Agendapunt: 5a Herindelingsontwerp gemeente Maashorst
Onderwerp: naamgeving
De raad van de gemeente Landerd in vergadering bijeen op 24 oktober 2019,
gelezen het concept ‘Herindelingsontwerp gemeente Maashorst’ van 17 september 2019,
in deze in het bijzonder paragraaf 1.3 Uitgangspunten (pagina 10) én paragraaf 3.5
Naamgeving (pagina 39);
constaterende dat in het betreffende concept op verschillende pagina’s – o.a. in de
voormelde paragrafen - als uitgangspunt is opgenomen dat de naam van de nieuw te
vormen gemeente ‘gemeente Maashorst’ zal luiden;
overwegende dat:
a) pas als het uiteindelijke herindelingsadvies een naam voor de nieuwe gemeente bevat
waar draagvlak voor is bij beide raden, de minister van BZK dit op zal nemen in het
wetsvoorstel. Anders kiest zij voor de naam van de grootst betrokken gemeente (naar
inwonertal);
b) de nieuwe gemeenteraad te allen tijde de bevoegdheid heeft om de gemeentenaam te
wijzigen (artikel 158 Gemeentewet);
c) de gemeenteraden van Landerd en Uden niet hebben besloten tot de naam ‘gemeente
Maashorst’, maar dat het slechts een werknaam betreft uit het Plan van Aanpak
Herindeling Landerd-Uden;
d) de naam ‘gemeente Maashorst’ conflicterend is met de naam van het natuurgebied De
Maashorst en dientengevolge ook met diverse in dit gebied gevestigde stakeholders;
e) de gemeente Oss en de gemeente Bernheze, als buurgemeente en medebestuurders van
het natuurgebied De Maashorst, ernstige bezwaren hebben tegen de voorgenomen
naam;
f) uitgangspunten als gelijkwaardigheid en identiteit niet afhankelijk zijn van de naam van
de nieuwe gemeente;
g) de naam Uden een gevestigde en ingeburgerde naam is in de Nederlandse samenleving;
h) een nieuwe naam risico’s met zich meebrengt als juridische procedures en onevenredige
hoge onkosten;

AMENDEMENT
Artikel 28 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere w erkzaamheden van de raad

besluit:
1. de naam van de nieuw te vormen gemeente voorlopig te handhaven op basis van de
grootste kern naar inwonertal, te weten gemeente Uden én besluitpunt 1. van het
raadsbesluit te wijzigen in:
Het Herindelingsontwerp ‘De nieuwe gemeente Uden’ inclusief het logboek, de
toekomstvisie en de resultaten van de consultatieronde vast te stellen.
2. het college de opdracht te geven hiertoe het herindelingsontwerp tekstueel aan te
passen, in het bijzonder paragraaf 1.3 Uitgangspunten en paragraaf 3.5 Naamgeving,
onder verwijzing naar dit betreffende amendement;
3. dat het aan de democratisch gekozen raad van de nieuwe gemeente is om de naam
gemeente Uden te behouden, of dat hij, op basis van artikel 158 Gemeentewet, er toch
voor kiest de gemeentenaam te wijzigen.
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening:

Indiener: Sybren Reitsma fractie: CDA*
* dit amendement is opgesteld door fractie Gewoon Uden in Uden.
Dit amendement is aangenomen/verworpen in de raadsvergadering van 24 oktober 2019

E.E. Weijenberg, raadsgriffier

1 Bijlage Uden_Amendement GU - Herindelingontwerp gemeente Maashort - naamgeving vers 2.pdf

AMENDEMENT
Artikel 27 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad

Amendement op raadsadvies Herindelingsontwerp gemeente Maashorst
nr. 2019/13400

Onderwerp: naamgeving
De raad van de gemeente Uden in vergadering bijeen op 24 oktober 2019,
gelezen het concept ‘Herindelingsontwerp gemeente Maashorst’ van 17 september 2019,
in deze in het bijzonder paragraaf 1.3 Uitgangspunten (pagina 10) én paragraaf 3.5
Naamgeving (pagina 39);

constaterende dat in het betreffende concept op verschillende pagina’s – o.a. in de

voormelde paragrafen - als uitgangspunt is opgenomen dat de naam van de nieuw te
vormen gemeente ‘gemeente Maashorst’ zal luiden;
overwegende dat:

a) pas als het uiteindelijke herindelingsadvies een naam voor de nieuwe gemeente

bevat waar draagvlak voor is bij beide raden, de minister van BZK dit op zal nemen
in het wetsvoorstel. Anders kiest zij voor de naam van de grootst betrokken
gemeente (naar inwonertal);

b) de nieuwe gemeenteraad te allen tijde de bevoegdheid heeft om de
gemeentenaam te wijzigen (artikel 158 Gemeentewet);

c) de gemeenteraden van Landerd en Uden niet hebben besloten tot de naam

‘gemeente Maashorst’, maar dat het slechts een werknaam betreft uit het Plan van
Aanpak Herindeling Landerd-Uden;

d) de naam ‘gemeente Maashorst’ conflicterend is met de naam van het

natuurgebied De Maashorst en dientengevolge ook met diverse in dit gebied
gevestigde stakeholders;

e) de gemeente Oss en de gemeente Bernheze, als buurgemeente en

medebestuurders van het natuurgebied De Maashorst, ernstige bezwaren hebben

f)

tegen de voorgenomen naam;

uitgangspunten als gelijkwaardigheid en identiteit niet afhankelijk zijn van de
naam van de nieuwe gemeente;

g) de naam Uden een gevestigde en ingeburgerde naam is in de Nederlandse
samenleving;

h) een nieuwe naam risico’s met zich meebrengt als juridische procedures en
onevenredige hoge onkosten;

AMENDEMENT
Artikel 27 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad

besluit:
1. de naam van de nieuw te vormen gemeente voorlopig te handhaven op basis van
de grootste kern naar inwonertal, te weten gemeente Uden én besluitpunt 1. van
het raadsbesluit te wijzigen in:

Het Herindelingsontwerp ‘De nieuwe gemeente Uden’ inclusief het logboek, de
toekomstvisie en de resultaten van de consultatieronde vast te stellen.
2. het college de opdracht te geven hiertoe het herindelingsontwerp tekstueel aan te
passen, in het bijzonder paragraaf 1.3 Uitgangspunten en paragraaf 3.5
Naamgeving, onder verwijzing naar dit betreffende amendement;

3. dat het aan de democratisch gekozen raad van de nieuwe gemeente is om de
naam gemeente Uden te behouden, of dat hij, op basis van artikel 158
Gemeentewet, er toch voor kiest de gemeentenaam te wijzigen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Indiener:

Ruud Geerders, fractie Gewoon Uden
Dit amendement is aangenomen/verworpen in de raadsvergadering van 24 oktober 2019.

drs. M.A.J.R. Hermans, raadsgriffier
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AMENDEMENT
Artikel 28 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad

Agendapunt: 5.a Herindelingsontwerp gemeente Maashorst
Onderwerp: toekomstvisie gemeente Maashorst punt 4 wonen, werken en recreëren in het
buitengebied
De raad van de gemeente Landerd in vergadering bijeen op 24 oktober 2019,
gelezen het raadsadvies van burgemeester en wethouders van 17 september 2019;
constaterende dat :
 De voorliggende visie tegenstellingen beschrijft met betrekking tot de inrichting van het
buitengebied waarin groen, recreatie en agrarische ontwikkelingen nog niet met elkaar in
balans zijn;
 Deze tegenstellingen tevens worden benoemd in het consultatierapport,
overwegende dat
 In de gesprekken met stakeholders is aangegeven om dit onderdeel explicieter in de visie
tot uitdrukking te laten komen;
 Vanuit de nieuwe omgevingswet de gemeente de taak heeft dit in goede dialoog vorm te
geven,
besluit tot wijziging:
toevoegen van de tekst onder 4.1 van de Toekomstvisie gemeente Maashorst:
De aanpak van dit nieuwe en innovatieve beleid vindt plaats in goed overleg en binnen een
inhoudelijke en verbindende dialoog tussen alle betrokkenen; agrarische sector,
natuurorganisaties, inwoners en politiek.

Ondertekening:

Indiener: Jacques Pijnappels, Progressief Landerd
Dit amendement is aangenomen/verworpen in de raadsvergadering van 24 oktober 2019

E.E. Weijenberg, raadsgriffier
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AMENDEMENT
Artikel 27 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad

Amendement op raadsadvies herindelingsontwerp gemeente Maashorst
Onderwerp: Toekomstvisie gemeente Maashorst, punt 4 wonen, werken en recreëren in het

buitengebied
De raad van de gemeente Uden in vergadering bijeen op 24 oktober 2019,
gelezen het raadsadvies van burgemeester en wethouders van 17 september 2019;
constaterende dat :
•

•

De voorliggende visie tegenstellingen beschrijft met betrekking tot de inrichting
van het buitengebied waarin groen, recreatie en agrarische ontwikkelingen nog
niet met elkaar in balans zijn;

Deze tegenstellingen tevens worden benoemd in het consultatierapport,

overwegende dat
•

In de gesprekken met stakeholders is aangegeven om dit onderdeel explicieter in

•

Vanuit de nieuwe omgevingswet de gemeente de taak heeft dit in goede dialoog

de visie tot uitdrukking te laten komen;
vorm te geven,

besluit tot wijziging:
toevoegen van de tekst onder 4.1 van de Toekomstvisie Gemeente Maashorst
De aanpak van dit nieuwe en innovatieve beleid vindt plaats in goed overleg en binnen
een inhoudelijke en verbindende dialoog tussen alle betrokkenen; agrarische sector,
natuurorganisaties, inwoners en politiek.
Indiener:

Maurits van den Bosch, fractie CDA

* dit amendement is opgesteld door fractie Progressief Landerd in Landerd
Dit amendement is aangenomen/verworpen in de raadsvergadering van 24 oktober 2019.

drs. M.A.J.R. Hermans, raadsgriffier
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MOTIE
Artikel 29 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad

Agendapunt: 5a herindelingsontwerp gemeente Maashorst
Onderwerp: concrete doelen herindelingsontwerp
De raad van de gemeente Landerd in vergadering bijeen op 24 oktober 2019
Gelezen het herindelingsontwerp;
overwegende dat :
- een eerdere motie (zie bijlage), door vele raadsleden moreel gesteund, niet in stemming
werd gebracht omdat het “wel goed zou komen”;
- de motie beoogde om een aantal concreet te verwachten resultaten aan te geven in de
nieuwe gemeente, welke in het herindelingsontwerp niet duidelijk worden gemaakt;
- het ophalen van de wensen van inwoners onvoldoende ruggengraat biedt aan een
herindelings-ontwerp;
- een herindelingsontwerp ook een aantal concrete verwachtingen behoort aan te geven
- concrete verwachtingen meteen ook een duidelijke marsroute aangeven in de keuzes
van de komende tijd, immers de financiële ruimte van de nieuwe gemeente wordt niet
groter, waardoor er keuzes moeten worden gemaakt;
- een duidelijke marsroute zowel aan de nieuwe organisatie als aan de inwoners veel
duidelijkheid kan scheppen,
roept het college van burgemeester en wethouders op om
1. Verschuivingen in budget en beleid met te verwachten resultaten te inventariseren op
het gebied van
a. wonen en economie
b. welzijn en participatie
c. natuur en landbouw
d. gebouwen en werkgelegenheid in de kern Zeeland
2. en bij de definitieve behandeling in maart 2020 dit als bijlage aan te bieden.
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening:

Indiener Sybren Reitsma; fractie CDA
Deze motie is aangenomen/verworpen in de raadsvergadering van 24 oktober 2019
E.E. Weijenberg, raadsgriffier
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MOTIE
Artikel 29 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad

Agendapunt: 5a principebesluit herindeling Landerd Uden

Onderwerp: ambities en doelen nieuwe gemeente
De raad van de gemeente Landerd in vergadering bijeen op 8 november 2018,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Landerd d.d. 25 september 201 8
Overwegende dat:

r

Het vaststellen van het herindelingsontwerp door de raad, voorzien in oktober/november
2019, formeel de verklaring is om een nieuwe gemeente te vormen;
(Daarom) in het herindelingsontwerp ook de argumentatie voor de herindeling en ambitie

.
.
.
.

en doelen van de nieuw te vormen gemeente moeten worden opgenomen;
Behalve een algemene beschrijving van noodzaak en te behalen winst deze nog niet
concreet en in maat en getal geformuleerd is;
Daardoor een concrete maatstaf voor hetgeen we voor de inwoners van Landerd middels
de vorming van een nieuwe gemeente willen bereiken ontbreekt,
Het plan van aanpak om te komen tot een herindelingsontwerp volgens planning in
februari 2019 ter besluitvorming voorligt,

draagt het college van burgemeester en wethouders op om
I

in het plan van aanpak herindeling op te nemen, dat in het herindelingsontwerp de ten
opzichte van de huidige situatie te behalen voordelen concreet, in meetbare termen en met
het moment waarop die behaald worden, worden beschreven.

en gaat over tot de orde van de dag.
é"2

Ondertekening:

lndiener

ma, Piet Hein Jonkergouw,

Deze motie is aangenomen/verworpen in de raadsvergaderi

fnDAe tó n\tE in
E. E.

Weijenberg, raadsgriffier
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MOTIE
Artikel 29 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere w erkzaamheden van de raad

Agendapunt: 5.a Herindelingsontwerp gemeente Maashorst
Onderwerp: visie punt 3.5 sociaal domein
De raad van de gemeente Landerd in vergadering bijeen op 24 oktober 2019,
gelezen het raadsadvies van burgemeester en wethouders van 17 september 2019;
constaterende dat :
 Onder 3.5 pagina 18 en 19, Zorg en ondersteuning op maat, de nadruk ligt op dat in de
nieuw te vormen Gemeente Maashorst inwoners zichzelf verantwoordelijk voelen voor
het gelukkig leven en oud worden.
van mening zijnde dat:
 In het herindelingsontwerp en visie er vooral is gekozen voor insteek van de eigen kracht
en er beperkte aandacht is voor de inwoners die hiertoe niet in staat zijn;
 Zowel in de coalitieakkoorden van Uden en Landerd een goed sociaal beleid een
speerpunt is en dit ook een meerwaarde voor de nieuw te vormen gemeente Maashorst
kan zijn.
 Verschillende stakeholders hier ook aandacht voor vragen in deze visie,

draagt het college van burgemeester en wethouders op om



De mede verantwoordelijkheid die de gemeente Maashorst heeft voor het welzijn van de
inwoners en de aandacht voor de kwetsbare groepen tot uiting te laten komen in de visie
en uitwerkingsprogramma’s.
Van belang hierbij is, dat aan alle inwoners indien nodig, maatwerk ondersteuning kan
worden geboden om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Ondertekening:

Indiener: Jacques Pijnappels, Fractie: Progressief Landerd
Deze motie is aangenomen/verworpen in de raadsvergadering van 24 oktober 2019

E.E. Weijenberg, raadsgriffier
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MOTIE
Artikel 29 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad

Agendapunt: 5.a Herindelingsontwerp gemeente Maashorst
Onderwerp: naam nieuwe gemeente
De raad van de gemeente Landerd in vergadering bijeen op 24 oktober 2019,
gelezen het raadsadvies van burgemeester en wethouders van 17 september 2019;
constaterende dat :
 Onder 1.3 pagina 10 uitgangspunten onder het 5e aandachtsstreepje staat:
‘De naam van de nieuwe gemeente is Maashorst’,
van mening zijnde dat:
 Er gekozen is voor deze naam op grond van afspraken in het plan van aanpak waarin
staat dat het gaat om een nieuwe gemeente welke tot stand komt op basis van
gelijkwaardigheid en een nieuwe identiteit, dit ook vraagt om een nieuwe naam,

roept het college op
 wanneer nieuwe feiten zich voordoen t.a.v. de naamgeving deze voor te leggen aan de
gemeenteraad van Landerd en te komen tot een aanpak waarin de gelijkwaardigheid voor
de keuze van de naam geborgd is.
Ondertekening:

Indiener: Jacques Pijnappels, Fractie: Progressief Landerd
Deze motie is aangenomen/verworpen in de raadsvergadering van 24 oktober 2019

E.E. Weijenberg, raadsgriffier

1 Ingekomen brief B1 Recron Nieuwe gemeente, nieuwe naam.pdf

Vereniging van Recreatieondernemers Nederland
RECRON Noord-Brabant

Gemeente Landerd
Leden van de gemeenteraad, college B&W
Kerkstraat 39
5411 EA Zeeland

Onderwerp:
Behandeld door:
Datum:

Naam nieuwe gemeente
Arthur van Disseldorp
21 oktober 2109

Geachte leden van de raad, geachte college B&W,
Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gaan de gemeenten Landerd &
Uden fuseren.
Dit heeft vele consequenties op ontzettend veel gebieden. Wij begrijpen de gevoeligheid
van een behoorlijk aantal onderwerpen.
Namens de gezamenlijke recreatie sector heeft RECRON rond dit onderwerp navraag
gedaan bij haar leden.
Hierbij keken wij niet alleen naar hetgeen voor de ondernemers van belang is, maar ook
naar de beeldvorming bij de (potentiele) gasten van dit gebied.
De recreatie sector is in toenemende mate voor de economische impact en de
leefbaarheid in m.n. het buitengebied.
De laatste jaren hebben we gezamenlijk forse stappen gemaakt.
- We hebben binnen de grenzen van de nieuwe gemeente iets unieks! Iets waar we
trots op mogen zijn en mogen uitdragen.
- Iets wat de beeldvorming bij potentiele recreanten alsmede eigen inwoners positief
zal beïnvloeden.
- Het natuurgebied ‘De Maashorst’.
Wat ondergetekende als relatief nieuwkomer opviel, naast de natuurwaarden, is het
draagvlak van en het enthousiasme voor de prachtige gebied.
Dat is de basis voor de toekomst.
-

Vanuit de recreatiesector wordt unaniem voorgesteld te kiezen voor een unieke
naam. Met alle respect voor de historie en andere gevoeligheden; laten we samen
kiezen voor nieuw elan, voor een groen imago, voor de Gemeente Maashorst.

RECRON Noord-Brabant, p/a Utrechtseweg 75, 3702 AA Zeist
Tel: 06-53758471
e-mail: vandisseldorp@recron.nl
internet: www.recron.nl

Vereniging van Recreatieondernemers Nederland
RECRON Noord-Brabant

Vanzelfsprekend sturen wij dit schrijven in afschrift naar het college B&W van de
gemeente Uden.
Altijd bereid zijnde e.e.a. toe te lichten, teken ik,

Met vriendelijke groet,
Namens de gezamenlijke recreatieondernemers,

RECRON Noord-Brabant

Arthur van Disseldorp
Regiomanager

i.a.a.
Gemeente Uden
Leden gem.raad & College van B&W
Markt 145
401 EJ Uden

RECRON Noord-Brabant, p/a Utrechtseweg 75, 3702 AA Zeist
Tel: 06-53758471
e-mail: vandisseldorp@recron.nl
internet: www.recron.nl
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,61 Landerd
AMENDEMENT
Artikel 28 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad

Agendapunt: 5.a Herindelingsontwerp gemeente Maashorst

Onderwerp: toekomstvisie gemeente Maashorst punt 4 wonen, werken en recreëren in het
buitengebied
De raad van de gemeent€ Landerd in vergadering bijeen op 24 oktober 20L9,

gelezen het raadsadvies van burgemeester en wethouders van 17 september 2OL9;

constaterende dat :
o De voorliggende visie tegenstellingen beschrijft met betrekking tot de inrichting van het
buítengebied waarin groen, recreatie en agrarische ontwikkelingen nog niet met elkaar in
balans zijn;

o

Deze tegenstellingen tevens worden benoemd in het consultatierapport,

overwegende dat
o ln de gesprekken met stakeholders is aangegeven om dit onderdeel explicieter in de visie
tot uitdrukking te laten komen;
r Vanuit de nieuwe omgevingswet de gemeente de taak heeft dit in goede dialoog vorm te
geven,

besluit tot wijziging:
toevoegen van de tekst onder 4.1 van de Toekomstvisie gemeente Maashorst:
De aanpak van dit nieuwe en innovatieve beleid vindt plaats in goed overleg en binnen een
inhoudelijke en verbindende díaloog tussen alle betrokkenen; agrarische sector,
natuurorganísaties, inwoners en politiek.

Onde

ng:

r: Jacques Pijnappels, Progressief Landerd

Dit amendement is

E.E.

We en

aangenomen/rryn

raadsgriffier

in de raadsvergadering van 24 oktober 2019
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Gemeenterood

ffi Landerd
AM ENDEM ENT
Artikel 28 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad

Agendapunt: 5a herindelingsontwerp Gemeente Maashorst

Onderwerp: naam Maashorstgemeente
De raad van de gemeente Landerd en Uden in vergadering bijeen

op

24 oktober 2019,

gezien hetvoorstelvan de colleges van Landerd en Uden om de nieuwe gemeente de naam
Maashorst te geven,
overwegende dat deze naam
o verwarring wekt omdat het natuurgebied en de nieuwe gemeente onderscheiden
entiteiten zijn, zodat straks moeilijk valt te beoordelen of met Team Maashorst, de
Maashorstboeren, Maashorst-subsidies, dit nu betrekking heeft op het natuurgebied of
op (inwoners van) de gemeente;
o Nergens het gedeeltelijk bezitten van een natuurgebied tot een naamkeuze van een
gemeente heeft geleid, daar de gemeentes Bernheze en Oss ook een aanzienlijk deel van
de Maashorst beheren;
. Betrokken gemeentes de naam Maashorst afwijzen, welk niet afgedaan mag worden met
"het waren er maar twee van de zeven omliggende gemeentes" maar een gewogen
besluit dient te zijn;
o Het negeren van de mening van Oss en Bernheze nu al naar een stroevere samenwerking
leidt, wat het natuurgebied de Maashorst niet ten goede komt;
o Er door verschillende belangengroepen werkzaam in de Maashorst ook afwijzend
gereageerd wordt op de naam Maashorst, en dat deze inbreng ook zwaarder gewogen
dient te worden;

r

Dat ook ongewogen minder dan de helft van de inwoners positief over de nieuwe naam

Maashorst

is,

l&?

ÈrtirI
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Gemeentercrod

W Landerd
AM ENDEM ENT
Artikel 28 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad

besluit wijzigen in:

1.
2.
3.

Het herindelingsontwerp vast te stellen met daar waar de naam "de gemeente
Maashorst" staat, dit te vervangen door "een Maashorstgemeente".
Het college opdracht te geven om voor de finale vaststelling van het herindelingsadvies te

onderzoeken of er voldoende draagvlak is voor de naam Uden.
Bij onvoldoende draagvlak voor de naam Uden, een andere tijdelijke naam te gaan
hanteren, waarbij de nieuw gekozen gemeenteraad zo snel mogelijk een nieuwe
gemeentenaam vast zal moeten stellen.

Ondertekening:

lndiener:
Dit amend

E.E

S. Reitsma,

fractie: CDA
rworpen in de raadsvergadering van 24 okto ber 2019

ts

dsgriffier

1 Getekend amendement 3 CDA Herindelingsontwerp naamgeving_VERWORPEN.pdf
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Gemeenterood

ffi Landerd
AM ENDEM ENT
Artikel 28 Reglêment van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad

Agendapunt: 5a Herindelingsontwerp gemeente Maashorst

Onderwerp: naamgeving
De raad van de gemeente Landerd in vergadering bijeen

op

24 oktober 2019,

gelezen het concept 'Herindelingsontwerp gemeente Maashorst' van 17 september 2019,
in deze in het bijzonder paragraaf 1.3 Uitgangspunten (pagina 10) én paragraaf 3.5
Naamgeving (pagina 39);

constaterende dat in het betreffende concept op verschillende pagína's - o.a. in de
voormelde paragrafen - als uitgangspunt is opgenomen dat de naam van de nieuw te
vormen gemeente'gemeente Maashorst' zal luiden;
overwegende dat:
a) pas als het uiteindelijke herindelingsadvies een naam voor de nieuwe gemeente bevat
waar draagvlak voor is bíj beide raden, de ministervan BZK dit op zal nemen in het
wetsvoorstel. Anders kiest zij voor de naam van de grootst betrokken gemeente (naar
inwonertal);
b) de nieuwe gemeenteraad te allen tijde de bevoegdheid heeft om de gemeentenaam te
wijzigen (artikel 158 Gemeentewet);
c) de gemeenteraden van Landerd en Uden niet hebben besloten tot de naam 'gemeente
Maashorst', maar dat het slechts een werknaam betreft uit het Plan van Aanpak
Herindeling Landerd-Uden;
d) de naam 'gemeente Maashorst' conflicterend is met de naam van het natuurgebied De
Maashorst en dientengevolge ook met diverse in dit gebied gevestigde stakeholders;
e) de gemeente Oss en de gemeente Bernheze, als buurgemeente en medebestuurders van
het natuurgebied De Maashorst, ernstige bezwaren hebben tegen de voorgenomen
naam;

f)
g)
h)

uitgangspunten als gelijkwaardigheíd en identiteit niet afhankelijk zijn van de naam van
de nieuwe gemeente;
de naam Uden een gevestigde en ingeburgerde naam is in de Nederlandse samenleving;
een nieuwe naam risico's met zich meebrengt als juridische procedures en onevenredíge
hoge onkosten;

'rq I,iè? +
ib,ff

Gemeenterood

W Landerd
AM ENDEM ENT
Artikel 28 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad

besluit:

7.

de naam van de nieuw te vormen gemeente voorlopig te handhaven op basis van de
grootste kern naar inwonertal, te weten gemeente Uden én besluitpunt 1. van het
raadsbesluit te wijzigen in:
Het Herindelingsontwerp'De nieuwe gemeente Uden'inclusief het logboek, de
toekomstvisie en de resultoten van de consultotieronde vast te stellen.

2.

het college de opdracht te geven hiertoe het herindelingsontwerp tekstueel aan te
passen, in het bijzonder paragraaf 1.3 Uitgangspunten en paragraaf 3.5 Naamgeving,
onder verwijzing naar dit betreffende amendement;

3.

dat het aan de democratisch gekozen raad van de nieuwe gemeente is om de naam
gemeente Uden te behouden, of dat hij, op basis van artikel 158 Gemeentewet, er toch
voor kiest de gemeentenaam te wijzigen.

en gaat over

tot de orde van de dag.

Ondertekening:

lndiener: Sybren Reitsma fractie: CDA*

* dit amendement is opgesteld door fractÍe
Dit amendement is

E.E.

Uden in Uden.

F'/verworpenínderaadsvergaderíngvan24oktober2019

raadsgriffier

1 Getekend amendement 4 DS97 Herindelingsontwerp raadplegend referendum_VERWORPEN.pdf
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Gemeenterood

W Landerd
AM ENDEM ENT
Artikel 28 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad

Agendapunt: 5a Herindelingsontwerp gemeente Maashorst

Onderwerp: raadplegend referendum
De raad van de gemeente Landerd in vergadering bijeen

op 24 oktober

2019,

o

gehoord diverse insprekers die betogen dat de inwoners van Schaijk geen echte keuze

a

gehoord de vele geluiden die aangeven dat veel inwoners niet tevreden zijn met het
democratisch proces rond het herindelingsontwerp;
gezien de meer dan 1400 handtekeningen die alleen al door inwoners uit Schaijk zijn
geplaatst onder de petitie "Schaijk hoort bij Oss en niet bij Uden" ;
kennis nemende van de belofte die diverse politieke partijen tijdens de verkiezingen in
2018 hebben gedaan om de inwoners de keuze te geven;
constaterende dat nergens kwantitatief wordt aangetoond dat er in alle kernen van
Landerd voldoende draagvlak aanwezig is voor de voorgestelde herindeling,

hebben gehad;

a

a

a

gelezen het herindelingsontwerp gemeente Maashorst waarbij de inwoners niet echt de keuze
gegeven is en,

overwegende dat : herindeling van onderaf zou moeten komen én dat lokaal draagvlak een van
de belangrijkste pijlers onder herindeling moet zijn,
besluit totwuziging: toevoegen van beslispunten 3 en

3.

4

Tijdens de zienswijze-procedure een raadplegend referendum te houden in de gemeente
Landerd waarbij de inwoners zich kunnen uitspreken over de keuze voor een herindeling
met Oss of Uden.

4.

De uitkomst van het referendum per kern wordt leidend opgenomen in het
herindelingsadvies.

Ondertekening:

lndiener: Nol de Jong fractie:
Dit amendement is

E.E

DS97

arF/verworpen
riffier

in de raadsvergadering van 24 oktober 2019
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Gemeenterood

ffi Landerd
MOTIE
Artikel 29 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad

Agendapunt: 5.a Herindelingsontwerp gemeente Maashorst

Onderwerp: naam nieuwe gemeente

De raad van de gemeente Landerd in vergadering bijeen op 24 oktober 2O19,
gelezen het raadsadvies van burgemeester en wethouders van 17 septemb er 2OL9;

constaterende dat :
r Onder 1-.3 pagina 10 uitgangspunten onder het 5" aandachtsstreepje staat:
'De naam van de nieuwe gemeente is Maashorst',
van mening zijnde dat:
e Er gekozen is voor deze naam op grond van afspraken in het plan van aanpak waarin
staat dat het gaat om een nieuwe gemeente welke tot stand komt op basis van
gelijkwaardigheid en een nieuwe identiteit, dit ook vraagt om een nieuwe naam,

roept het college op
. wanneer nieuwe feiten zich voordoen t.a.v. de naamgeving deze voor te leggen aan de
gemeenteraad van Landerd en te komen tot een aanpak waarin de gelijkwaardigheid voor
de keuze van de naam geborgd is.
Onderte

lnd

ng

acq ues

jnappels, Fractie: Progressief Landerd

Deze motie is aangenomen/verworpen in de raadsvergadering van 24 oktober 2019

E.

E. Weijen berg,

lnoc

(€,

raadsgriffier

is

ngetrcLL<A tntLt in SLemrning fitbíac.hc
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Gemeenterqod

W Landerd
M

OTIE

Artikel 29 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad

Agendapunt: 5.a Herindelingsontwerp gemeente Maashorst

Onderwerp: visie punt 3.5 sociaaldomein
De raad van de gemeente Landerd in vergadering bijeen op 24 oktober 2079,

gelezen het raadsadvies van burgemeester en wethouders van 17 september 2019;

constaterende dat

o

:

Onder 3.5 pagina L8 en 19, Zorg en ondersteuning op maat, de nadruk ligt op dat in de
nieuw te vormen Gemeente Maashorst inwoners zichzelf verantwoordelijk voelen voor
het gelukkig leven en oud worden.

van mening zijnde dat:
o ln het herindelingsontwerp en visie er vooral is gekozen voor insteek van de eigen kracht
en er beperkte aandacht is voor de inwoners die hiertoe niet in staat zijn;
r Zowel in de coalitieakkoorden van Uden en Landerd een goed sociaal beleid een
speerpunt is en dit ook een meerwaarde voor de nieuw te vormen gemeente Maashorst

r

kan zijn.

Verschillende stakeholders hier ook aandacht voor vragen in deze visie,

draagt het college van burgemeester en wethouders op om
a

a

De mede verantwoordelijkheid die de gemeente Maashorst heeft voor het welzijn van de
inwoners en de aandacht voor de kwetsbare groepen tot uiting te laten komen in de visie

en uitwerkingsprogramma's.
Van belang hierbij is, dat aan alle inwoners indíen nodig, maatwerk ondersteuning kan
worden geboden om volwaardig deelte kunnen nemen aan de samenleving.

/---_

lndiener: Jacques Pijnappels, Fractie: Progressief Landerd

Deze motie is

E.E

aangenomen/qn
raadsgriffier

in de raadsvergadering van 24 oktober 2019
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Gemeenterood

W Landerd
MOTIE
Artikel 29 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad

Agendapunt: 5a herindeli ngsontwerp gemee nte Maasho rst

Onderwerp: concrete doelen herindelingsontwerp
De raad van de gemeente landerd in vergadering bijeen op 24 oktober 2019
Gelezen het herindelingsontwerp;

overwegende dat :
- een eerdere motie (zie bijlage), door vele raadsleden moreel gesteund, niet in stemming
werd gebracht omdat het "welgoed zou komen";

-

de motie beoogde om een aantal concreet te verwachten resultaten aan te geven in de
nieuwe gemeente, welke in het herindelingsontwerp niet duidelijk worden gemaakt;

-

het ophalen van de wensen van ínwoners onvoldoende ruggengraat biedt aan een
herindelings-ontwerp;

-

een herindelingsontwerp ook een aantal concrete verwachtingen behoort aan te geven

-

concrete verwachtingen meteen ook een duidelijke marsroute aangeven in de keuzes
van de komende tijd, immers de financiële ruimte van de nieuwe gemeente wordt niet
groter, waardoor er keuzes moeten worden gemaakt;
een duidelijke marsroute zowel aan de nieuwe organisatie als aan de inwoners veel
duidelijkheid kan scheppen,

roept het college van burgemeester en wethouders op om

1.

Verschuivingen in budget en beleid met te verwachten resultaten te inventariseren op
het gebied van
a. wonen en economie
b. welzijn en participatie

c.
d.
2.

natuur en landbouw
gebouwen en werkgelegenheid in de kern Zeeland
en bij de definitieve behandeling in maart 2020 dit als bijlage aan te bieden.

en gaat over

tot de orde van de dag.

Ondertekening:

lndiener Sybren Reitsma;
Deze motie is aangenomen/verworpen in de raadsvergadering van 24 oktober 2019
E.

E.

Weijenberg, raadsgriffier

rnot Q. 13 tnS€líolck,en,ni{.t

in st!-mrning g<b(ac\t

5.b een nieuwe besturing voor de samenwerking in De Maashorst
1 Raadsvoorstel een nieuwe besturing voor De Maashorst oktober 2019.docx

Agendapunt:
Beleidsprogramma:
Portefeuillehouder:
Zaaknummer:

Sport, cultuur, recreatie en natuur
Wethouder J.H. Vereijken
714-2019:653804 - 2019

Aan de Raad.
Onderwerp
Een nieuwe besturing voor de samenwerking in De Maashorst
Advies
Uw raad wordt gevraagd:
1. Om het college (en in het verlengde daarvan het bestuurlijk regie team) opdracht te
geven, om conform de uitgangspunten in “Een nieuwe besturing voor de samenwerking
in De Maashorst” de organisatie verder vorm te geven in de meest passende
rechtsvorm.
Inleiding
Er is al heel veel moois gerealiseerd in De Maashorst. De Stichting Maashorst in Uitvoering
heeft de afgelopen jaren met veel energie de nodige projecten gerealiseerd en zaken
georganiseerd waarmee De Maashorst op de kaart staat als uniek natuurgebied met allerlei
activiteiten zoals het Maashorst OER-festival.
Een nieuwe governance voor De Maashorst is dringend nodig. Iedereen die bij De Maashorst
betrokken is, ziet dat er, na jaren van projecten van Landschappen van Allure, een nieuwe fase
is aangebroken. Een fase waarin de focus verlegd wordt van het realiseren van projecten met
veel subsidie naar samen met de community De Maashorst door ontwikkelen en beheren. De 4
gemeenten, Staatsbosbeheer, de gebiedseigenaren en het Waterschap (in een adviesrol) willen
samen de taken voor De Maashorst gezamenlijk uitvoeren. Ze willen De Maashorst één loket
geven waar iedereen terecht kan. Ze willen niet alleen dat de schitterende natuurwaarde van
De Maashorst groeit, maar ook de economische en sociale waarde.
Governance
De meerwaarde van de samenwerking is dat de gezamenlijke ambities sneller en beter bereikt
kunnen worden. Gezamenlijke taken kun je dan ook effectiever en efficiënter samen uitvoeren.
Eenvoudig en eenduidig besturen van de uitvoering van die taken is dan een vereiste.
Een groot aantal gezamenlijke uitvoerende taken vallen nu onder regie van De Stichting
Maashorst In Uitvoering met een Programmabureau. De Stichting Natuurcentrum Maashorst
voert taken uit op het gebied van educatie en informatie. De Raad van Advies adviseert de
Stichting Maashorst in Uitvoering en in de Gebruikersraad zijn partijen betrokken die hun
activiteiten en wensen op elkaar af stemmen. Dan hebben gemeenten ook nog hun eigen
(publieke) verantwoordelijkheden. Het is niet altijd duidelijk wie nu waar verantwoordelijk voor is
en wie de gezamenlijke koers bewaakt.

Om tot een helder en eenvoudig bestuur en een slagvaardige uitvoering te komen wordt in de
nota “Een nieuwe besturing voor de samenwerking in De Maashorst” (bijlage 1) geadviseerd
naar EEN bestuur en EEN uitvoeringsorganisatie te gaan: Het Maashorst Bestuur en een
Maashorst Team dat nauw samenwerkt met de Maashorst Community. De Stichting Maashorst
In Uitvoering houdt hiermee op te bestaan. Dat geldt ook voor de stichting Natuurcentrum
Maashorst. Die taken worden overgenomen door de nieuwe uitvoeringsorganisatie: Het Team
Maashorst.
In de nieuwe situatie zet het Maashorst Bestuur de kaders uit. Het nieuwe Team Maashorst met
de Maashorst Manager als boegbeeld is hét aanspreekpunt met voldoende mandaat om met
alle belanghebbenden aan de slag te gaan bij het bepalen van wat we samen in de Maashorst
willen bereiken, wat daarvoor moet worden gedaan en wat dat mag kosten. Zij zijn de schakel
naar de colleges en gemeenteraden.
Voor de samenwerking van de 4 gemeenten en Staatsbosbeheer in De Maashorst wordt
gekeken naar de beste rechtsvorm. Een nieuwe stichting uit de samenvoeging van de huidige
stichting Maashorst in Uitvoering en de stichting Natuurcentrum Maashorst past het beste bij de
publiek- en privaatrechtelijke verantwoordelijkheden die de gemeenten samen met
Staatsbosbeheer (en het Waterschap als adviseur) gaan uitvoeren.
Het Team Maashorst gaat nog actiever samenwerken met alle belanghebbenden in De
Maashorst en stimuleert via community building de initiatieven en onderlinge samenwerking. De
rol van De Maashorst Community is dan: mee denken, mee praten en vooral ook mee doen.
Dat past in de ontwikkeling dat bewoners en bedrijven meer participeren in lokale vraagstukken
en mee werken aan het zoeken naar oplossingen.
In de Raad van Advies en in de Gebruikersraad zijn betrokken organisaties vertegenwoordigd.
Zij laten het geluid uit de Maashorst Community horen. Die gaan gezamenlijk De Maashorst
Adviesraad vormen. De meeste betrokken organisaties adviseren en werken samen met het
Team Maashorst. Het Maashorst Bestuur zal hen ook om advies vragen bij
beleidsaangelegenheden.
Het besturen wordt hiermee veel eenvoudiger: geen aparte stichtingsbesturen meer die over
deelbelangen besluiten en moeten afstemmen. Je weet in De Maashorst waar je moet zijn. Een
krachtige uitvoeringsorganisatie met mandaat die slagvaardig kan opereren samen met de
Maashorst Community.

Afbeelding: Voorstel nieuwe organisatiemodel

Inhoudelijke koers
Eind 2019 houden de 5 gebiedseigenaren de inhoudelijke ambities tegen het licht en samen
met alle betrokken partijen wordt een vernieuwde inhoudelijke koers voorgesteld voor 2021 t/m
2024. Deze zal als leidraad dienen voor alles wat er de komende jaren in De Maashorst wordt
ondernomen. Dat zal een streefbeeld zijn waarbij de 5 gebiedseigenaren de gebiedseigen
kenmerken van de verschillende delen van De Maashorst willen gebruiken. Want ieder deel van
De Maashorst heeft zijn eigen kwaliteiten en maken op hun eigen manier verbinding met de
aanliggende gebieden zoals de Maasmeander, het Groene Woud en de Peelrandbreuk.
Beheer, verdere ontwikkeling en gebruik hoeft dan ook niet in de hele Maashorst hetzelfde te
zijn. De uitstraling, promotie en branding van De Maashorst als het OER-gebied in Brabant
dient krachtig en eenduidig te zijn.
Beoogd effect
Een helder en eenvoudig besturingsmodel voor De Maashorst dat leidt tot een slagvaardige
uitvoering.
Argumenten
1.1 Het besturen van De Maashorst wordt eenvoudiger binnen een voor iedereen begrijpelijke
structuur.
Na succesvolle afronding van de projecten binnen de provinciale regeling Landschappen van
Allure komt de Maashorst in een nieuwe fase. De nieuwe fase kenmerkt zich door minder
concrete projectopgaven (met vaststaand eindresultaat) en meer opgave- en gebiedsgerichte
opgave en meer beheer). Het nieuwe besturingsmodel (ook conform behoefte uit evaluatie van
het IBeP biedt een heldere besturing en meer regie op alle activiteiten in De Maashorst. Door
de gezamenlijke taken van de 5 gebiedseigenaren bijeen te brengen onder één aansturing
wordt overleg en besluitvorming directer en minder stroperig. Door ook via deze
uitvoeringsorganisatie de informatie- en educatie- activiteiten van het Natuurcentrum Maashorst
uit te voeren, ontstaat eenheid en regie op alle activiteiten in De Maashorst. Met de uitwerking
en implementatie wordt het besturen van De Maashorst eenvoudiger binnen een voor iedereen
begrijpelijke structuur.
Kanttekeningen
1.1 Het nieuwe besturingsmodel kan de indruk geven dat het BRT de macht naar zich toetrekt
Er zijn veel oprecht betrokkenen en dus veel meningen over wie sturing zou moeten geven aan
de ontwikkeling en de toekomst van De Maashorst. Door als gebiedseigenaren een duidelijke
richting te kiezen voor de nieuwe governance, kan het verwijt klinken dat het huidige
Bestuurlijke Regie Team de ‘macht’ naar zich toe trekt en dat er te weinig is geluisterd naar de
Maashorst Community. Uit de reacties van alle betrokken partijen blijkt echter hoe eensgezind
de mening is over de nieuwe eenvoudige besturing. Door duidelijk meer verantwoordelijkheid bij
de samenwerkende partijen in de uitvoering te leggen beperkt het bestuur zich tot het stellen
van inhoudelijke en financiële kaders.
1.2 De notitie is nog niet concreet uitgewerkt
Met name de werkwijze, rollen en verantwoordelijkheden, maar ook een aantal juridische en
financiële aspecten dienen nog verder uitgewerkt te worden. Het voorstel is juist om ‘werkende
weg’ die invulling te gaan geven, samen met betrokken partijen.
1.3 Breek niet af wat er is opgebouwd
Bij de invoering van de nieuwe besturing dient er voldoende aandacht te zijn voor wat er
afgelopen jaren zorgvuldig is opgebouwd. Met name de kwaliteiten die via de Stichting
Natuurcentrum Maashorst zijn opgebouwd dienen in het vervolg nauwlettend te worden
bewaakt. Maar ook de succesvolle uitvoering van alle projecten in het kader van Landschap van
Allure is een waarde die afgelopen jaren is opgebouwd en heel goed gebruikt kan worden.

Financiën
Het financiële kader voor De Maashorst voor 2020 wordt gelijkgesteld aan het kader van 2019.
Dat betekent dat de 5 gebiedseigenaren in 2020 dezelfde middelen uittrekken voor De
Maashorst en dat de bijdrage aan de Stichting Maashorst in Uitvoering (en het
programmabureau) en de subsidie aan het Natuurcentrum in 2020 ook gelijk blijven aan 2019.
De taken die in 2019 werden uitgevoerd, zoals beschreven in de nota, zullen ook in 2020 op
delfde voet worden doorgezet.
Op basis van het voorstel voor een vernieuwde inhoudelijke koers zal voor 2021 t/m 2024 een
nieuwe integrale meerjarenbegroting voor De Maashorst worden opgesteld.
Communicatie
In april en mei van dit jaar is met alle betrokken partijen gesproken over de nieuwe besturing
van De Maashorst. Daar zijn veel reacties op gekomen. Die zijn verwerkt in het definitieve
voorstel dat hiermee aan de gemeenteraden wordt aangeboden. Belangrijk is dat vrijwel alle
partijen graag betrokken willen worden bij de uitwerking en detaillering van deze meer
eenvoudige wijze van besturing. In juni zijn alle betrokken partijen geïnformeerd over de nieuwe
besturing en is een eerste aanzet gemaakt van de onderwerpen de partijen uit de Maashorst
Community met het Maashorst Bestuur zouden willen bespreken. Dat wordt eind 2019
uitgewerkt.
Door het Maashorst Team wordt, na een positief besluit in de vier gemeenteraden, een
persbericht uitgezet.
Uitvoering
Nadat de nieuwe besturing voor de Maashorst is voorgelegd aan de gemeenteraden zal er in
materiele zin gewerkt worden volgens deze werkwijze. Eind 2019 zal dan gebruikt worden om
deze nieuwe werkwijze uit te werken en te detailleren.
Eind 2019 zal ook samen met de betrokken partijen in de Maashorst Community gewerkt
worden aan het opstellen van een nieuw inhoudelijk kader voor de doorontwikkeling van de
Maashorst. Dit nieuwe inhoudelijke kader zal dan ook een financiële vertaling krijgen in een
meerjarenbegroting 2021 -2024. Die wordt begin 2020 aan de gemeenteraden aangeboden,
tijdig voor de behandeling van de voorjaarsnota 2021.
Het college neemt - over de nadere uitwerking van “Een nieuwe besturing voor de
samenwerking in De Maashorst” en de vernieuwde inhoudelijke koers en bijbehorende
meerjarenbegroting - geen besluit (en de nieuwe stichting wordt niet geïmplementeerd) dan
nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het
college te brengen.
Bijlage(n)
1. ‘Een nieuwe besturing voor de samenwerking in De Maashorst’ versie 2.8
Zeeland,
Burgemeester en wethouders van Landerd,
de secretaris,
de burgemeester,

C.C. Boode

M.C. Bakermans

1 Raadsbesluit een nieuwe besturing voor de samenwerking in De Maashorst oktober 2019.docx
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Zaaknummer: 714-2019

Agendapunt: Een nieuwe besturing voor de samenwerking in De Maashorst
De raad van de gemeente Landerd;
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Landerd d.d. 17 september 2019;
B E S L U I T:
1. Het college (en in het verlengde daarvan het bestuurlijk regie team) opdracht te geven, om
conform de uitgangspunten in “Een nieuwe besturing voor de samenwerking in De
Maashorst” de organisatie verder vorm te geven in de meest passende rechtsvorm.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Landerd
van 24 oktober 2019.
De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

E.E. Weijenberg

M.C. Bakermans
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Een nieuwe besturing
Voor de samenwerking in De Maashorst

Versie 2.8
Nota voor besluitvorming
Van: Kwartiermaker Harry van der Burgt
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De Maashorst vraagt om regie, een heldere en eenvoudige
besturing en een slagvaardige uitvoeringsorganisatie.
Wij willen dat er één soepel opererend bestuur voor de Maashorst komt dat de regie heeft in
De Maashorst in een eenvoudige en voor iedereen begrijpelijke structuur.
We willen een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie als het ene aanspreekpunt voor alles wat
er in De Maashorst speelt en die daadkrachtig en met gezag de gezamenlijke taken kan
uitvoeren.
We willen een enthousiaste community van inwoners, gebruikers, organisaties en
ondernemers, die meedenkt, meepraat en vooral meedoet in het beheer, de verdere
ontwikkeling en promotie van De Maashorst als OER-gebied van Brabant.
En natuurlijk willen we een effectieve en efficiënte inzet van mensen en middelen die we als
gemeenten ter beschikking stellen.

Het Bestuurlijk Regie Team voor De Maashorst,
Hans Vereijken, wethouder gemeente Landerd
Franko van Lankvelt, wethouder gemeente Uden
Johan van der Schoot, wethouder gemeente Oss
Peter van Boekel, wethouder gemeente Bernheze
Marc de Wit, hoofd Staatsbosbeheer Noord-Brabant
Ernest de Groot, bestuurder Waterschap Aa en Maas
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Samenvatting
Een nieuwe governance voor De Maashorst is dringend nodig. Er is al heel veel moois
gerealiseerd. De Stichting Maashorst in Uitvoering heeft de afgelopen jaren met veel energie
de nodige projecten gerealiseerd en zaken georganiseerd waarmee De Maashorst op de
kaart staat als uniek natuurgebied met allerlei activiteiten zoals het Maashorst OER-festival.
Iedereen die bij De Maashorst betrokken is, ziet dat er, na jaren van projecten van
Landschap van Allure, een nieuwe fase is aangebroken. Een fase waarin de focus verlegd
wordt van het realiseren van projecten met veel subsidie naar samen met de community De
Maashorst door ontwikkelen en beheren. De 4 gemeenten en Staatsbosbeheer, de
gebiedseigenaren, willen de taken voor De Maashorst gezamenlijk uitvoeren. Ze willen De
Maashorst één loket geven waar iedereen terecht kan. Ze willen niet alleen dat de
schitterende natuurwaarde van De Maashorst groeit, maar ook de economische en sociale
waarde.
De meerwaarde van de samenwerking is dat de gezamenlijke ambities sneller en beter
bereikt kunnen worden. Gezamenlijke taken kun je dan ook effectiever en efficiënter samen
uitvoeren. Eenvoudig en eenduidig besturen van de uitvoering van die taken is dan een
vereiste. Want daar ontbreekt het volgens velen aan.
Een groot aantal gezamenlijke uitvoerende taken vallen nu onder regie van De Stichting
Maashorst In Uitvoering met een Programmabureau. De Stichting Natuurcentrum Maashorst
voert taken uit op het gebied van educatie en informatie. De Raad van Advies adviseert de
Stichting Maashorst in Uitvoering en in de Gebruikersraad zijn partijen betrokken die hun
activiteiten en wensen op elkaar af stemmen. Dan hebben gemeenten ook nog hun eigen
(publieke) verantwoordelijkheden. Het is niet altijd duidelijk wie nu waar verantwoordelijk
voor is en wie de gezamenlijke koers bewaakt.
Om tot een helder en eenvoudig bestuur en een slagvaardige uitvoering te komen wordt in
de nota “Een nieuwe besturing voor de samenwerking in De Maashorst” geadviseerd naar
EEN bestuur en EEN uitvoeringsorganisatie te gaan: Het Maashorst Bestuur en een
Maashorst Team dat nauw samenwerkt met de Maashorst Community. De Stichting
Maashorst In Uitvoering houdt hiermee op te bestaan. Dat geldt ook voor de stichting
Natuurcentrum Maashorst. Die taken worden overgenomen door de nieuwe
uitvoeringsorganisatie: Het Team Maashorst.
In de nieuwe situatie zet het Maashorst Bestuur de kaders uit. Het nieuwe Team Maashorst
met de Maashorst Manager als boegbeeld is HET aanspreekpunt met voldoende mandaat
om met alle belanghebbenden aan de slag te gaan bij het bepalen van wat we samen in de
Maashorst willen bereiken, wat daarvoor moet worden gedaan en wat dat mag kosten. Zij
zijn de schakel naar de colleges en gemeenteraden.
Voor de samenwerking van de 4 gemeenten en Staatsbosbeheer in De Maashorst wordt
gekeken naar de beste rechtsvorm. Een nieuwe stichting uit de samenvoeging van de huidige
stichting Maashorst in Uitvoering en de stichting Natuurcentrum Maashorst past het beste
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bij de publiek- en privaatrechtelijke verantwoordelijkheden die de gemeenten samen met
Staatsbosbeheer gaan uitvoeren.
Het Team Maashorst gaat nog actiever samenwerken met alle belanghebbenden in De
Maashorst en stimuleert via community building de initiatieven en onderlinge
samenwerking. De rol van De Maashorst Community is dan: mee denken, mee praten en
vooral ook mee doen. Dat past in de ontwikkeling dat bewoners en bedrijven meer
participeren in lokale vraagstukken en mee werken aan het zoeken naar oplossingen.
In de Raad van Advies en in de Gebruikersraad zijn betrokken organisaties
vertegenwoordigd. Zij laten het geluid uit de Maashorst Community horen. Die gaan
gezamenlijk De Maashorst Adviesraad vormen. De meeste betrokken organisaties adviseren
en werken samen met het Team Maashorst. Het Maashorst Bestuur zal hen ook om advies
vragen bij beleidsaangelegenheden.
Het besturen wordt hiermee veel eenvoudiger: geen aparte stichtingsbesturen meer die
over deelbelangen besluiten en moeten afstemmen. Je weet in De Maashorst waar je moet
zijn. Een krachtige uitvoeringsorganisatie met mandaat die slagvaardig kan opereren samen
met de Maashorst Community.
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1. Een nieuwe governance is nodig
Al geruime tijd was het voor alle betrokkenen bij De Maashorst duidelijk dat er een nieuwe
governance moest komen. Overzicht en één aanspreekpunt voor alle activiteiten die in De
Maashorst plaatsvinden, ontbreekt. Duidelijke regie op de bestuurlijke besluitvorming en
uitvoering van de programmadoelen wordt met node gemist. Dat stond in de
tussenevaluatie van het Inrichting en Beheerplan (het IBeP). Tijdens de bespreking ervan in
gemeenteraden is opnieuw de noodzaak voor een betere governance onderstreept.
“De besturing van De Maashorst is een punt van aandacht. De uitvoering van het IBeP is belegd bij acht partijen
en de Stichting Maashorst in Uitvoering en het programmabureau zorgen voor de coördinatie en voortgang. Zij
hebben echter geen mandaat om hier actief op te sturen. De bijbehorende overlegstructuren komen niet goed
tot hun recht. Het gevolg is een gevoel van stroperigheid in besluitvorming, terugkomen op beslissingen en
veelvuldig overleg. Tegelijkertijd is er enorm veel gedaan aan uitvoeringsmaatregelen en projecten, waarvoor
partijen niet altijd de waardering krijgen die ze verdienen.” (Kernconclusie uit tussenevaluatie IBeP)

In juni van 2018 heeft het Bestuurlijk Regie Team (BRT) een advies gevraagd aan ‘Tien
organisatieadvies’ over de structuur en inrichting van De Maashorst.
Daaruit bleek dat De Maashorst voor alle partijen belangrijk is. Het – indirecte – rendement
is hoog, men is trots op het tot nu toe bereikte resultaat en draagvlak en betrokkenheid zijn
groot en men is ervan overtuigd dat ‘het geheel meer is dan de som der delen’.
Samenwerking blijkt dè doorslaggevende succesfactor te zijn geweest en dat zal ook in de
toekomst zo blijven, is de algemene overtuiging. Maar De Maashorst is nooit af,
ontwikkeling en beheer zal de gemeenschap ook in de toekomst bezighouden. De
individuele belangen van betrokken partijen lopen niet altijd volledig samen, dus bruggen
moeten worden gebouwd en keuzes moeten worden gemaakt. De Maashorst ligt en zal ook
in de toekomst onder een politiek en publicitair vergrootglas blijven liggen.
Op basis van dit advies heeft het BRT een kwartiermaker aangesteld om de samenwerking in
De Maashorst te beoordelen en een nieuwe governance voor De Maashorst voor te stellen
en in te richten.
Definitie: Governance is het waarborgen van de onderlinge samenhang in de wijze van besturen, beheersen en
toezichthouden op de uitvoering van gezamenlijke taken, gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van
beleidsdoelstellingen, alsmede het daarover op een open wijze communiceren en verantwoording afleggen ten
behoeve van belanghebbenden.

Obstakels in de samenwerking
Kijkend naar de samenwerking in De Maashorst zijn niet alleen de verantwoordelijkheden
niet voor iedereen duidelijk (‘wie beslist waarover?’) ook is er sprake van instabiele relaties
en is er te weinig vertrouwen in een eenduidig en aanspreekbaar bestuur en in de
effectiviteit van de samenwerking. De volhardende belangentegenstellingen, zoals bij
realiseren van de natuurkern en bij keuzes over evenementen, zorgen voor stagnatie in het
proces om samen doelen te realiseren.
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Stagnatie in het proces
De Maashorst is aan een
nieuwe fase toe: LvA loopt af

Een uitdagende ambitie
Het Maashorst Manifest en
IBEP als gezamenlijke
inhoudelijke ambitie

Onduidelijke
verantwoordelijkheden
Er zijn 2 besturen. Onduidelijk
wie welke beslissingen neemt:
duurt veel te lang.

Volhardende
belangentegenstellingen
Gemeenschappelijke belangen
‘mutual gains’ zijn op essentiële
onderdelen nog niet bereikt

Relaties instabiel en zonder vertrouwen
Onderling vertrouwen tussen
belanghebbenden schiet tekort.
Vertrouwen in bestuur tot
b nul-punt
gedaald

De opdracht aan de kwartiermaker
Om tot een nieuwe besturing te komen is een traject uitgezet om via 5 sporen te werken aan
een nieuwe governance voor De Maashorst.
1. De inhoudelijke gezamenlijke ambitie: wat willen de 5 gebiedseigenaren in De
Maashorst bereiken en welke taken willen ze samen uitvoeren?
2. Wat heb je dan nodig aan mensen en middelen en hoe richt je dan zo’n
uitvoeringsorganisatie in?
3. Hoe besturen we De Maashorst: hoe sturen we op belangen, doelen en middelen,
wie gaat waarover?
4. Hoe kunnen alle belanghebbenden en betrokkenen van de Maashorst Community
meedenken, meepraten en meedoen in De Maashorst?
5. Hoe kan De Maashorst in de regio gepositioneerd worden om kansen te benutten in
de regionale en bovenregionale samenwerking?
Duidelijk is dat een goed werkbare oplossing voor een effectief bestuur niet alleen een
nieuw ingerichte governance is, zeker zo belangrijk is de ‘bestuurscultuur’. Ongeacht de
uiteindelijke keuze van de structuur is het meer dan ooit noodzakelijk dat alle bestuurders
genomen besluiten ook echt helpen uitvoeren en met één mond spreken en daarop ook
aanspreekbaar te zijn. Permanent aandacht verdient de communicatie met alle
belanghebbende partijen, zowel bij het maken van (beleids-) keuzes als tijdens het
uitvoeringsproces.
De gedeelde ambitie is leidend voor de samenwerking: wat willen we samen bereiken? Maar
zeker zo belangrijk zijn de verschillen in belangen die de deelnemers in de samenwerking
hebben. Het onderkennen daarvan en openlijk daarover met elkaar te spreken houdt de
‘hygiëne’ in de samenwerking.
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2. Waar wordt aan gewerkt in De Maashorst
2.1 Bestaande ambities
In het Maashorst-manifest is het doel aangegeven dat de gebiedseigenaren samen willen
bereiken in De Maashorst: een aaneengesloten natuurgebied van ca 3500 ha waar de
natuurlijke processen de ontwikkeling bepalen en dat ontsloten is voor recreatie en
beleving. De Maashorst bestaat uit een natuurkern (ca 1500 ha) met daaromheen een
natuurschil (onderdeel van het Natuur Netwerk Brabant). Daaromheen een zone met
(kleinschalig) agrarisch landschap. De ambitie van de ondertekenaars van het
Maashorstmanifest is het realiseren van de daarin genoemde streefbeelden voor het jaar
2020. Zij willen de waarde van De Maashorst voor de omgeving vergroten.
Hoe dat gerealiseerd kan worden is uitgewerkt in het Inrichtings- en Beheerplan (IBeP 2015)
voor De Maashorst. In 2017 is dat tussentijds geëvalueerd. Het BRT heeft de tussenevaluatie
met een aantal voorstellen voor bijstelling voorgelegd aan de 4 gemeenteraden. Die hebben
kennisgenomen van de tussenevaluatie en ingestemd met de bijstelling.
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De waarde van het gebied zit in de unieke natuur in samenhang met gebruik en beleving
door bewoners van de omliggende steden en dorpen, bezoekers van recreatieve en
toeristische voorzieningen en de kansen die er liggen voor het versterken van de
sociaaleconomische vitaliteit in de directe omgeving.
Het unieke natuurgebied is onderdeel van het natuurnetwerk Brabant, dat is de
bovenregionale kracht van De Maashorst. De Maashorst bestaat uit samenhangende
gebiedsdelen die ieder hun eigen kwaliteiten hebben en de verbinding kunnen maken met
aanliggende gebieden aan de Maas, het Groene Woud en de Peelrandbreuk met het unieke
wijst-verschijnsel. De Maashorst is geen universeel natuurgebied, maar kent verschillen
tussen de gebiedsdelen. Die gebiedseigen kenmerken willen de eigenaren behouden en de
verbindingen met de omgeving versterken.
Natuurwaarde en watersystemen versterken
Nog steeds zijn maatregelen nodig om het natuurlijk watersysteem te verbeteren met
natuurlijke afwatering en inzijging. Vergroting van de grondwatervoorraad en behoud en
herstel van typische wijst-verschijnselen. Via omvorming wordt gestreefd naar procesnatuur,
dat wil zeggen beheer via natuurlijke processen en met steeds minder ingrijpen van de
mens.
Gebruiks- en belevingswaarde vergroten
Natuur is niet alleen een ‘museum’ om naar te kijken, maar ook om te gebruiken en te
beleven. En dat geldt met name voor iedereen uit de buurt. Het is op de eerste plaats hun
woon- en leefgebied, een aantrekkelijk uitloopgebied om van te genieten.
De economische waarde benutten
De Maashorst zorgt jaarlijks voor ca 7,4 miljoen aan bestedingen in de vrijetijdssector en
naar schatting 770 banen. En dat is groeiende. Daarmee is De Maashorst van grote
economische waarde voor de regio en die kan verder benut worden.
Van sociale waarde
De Maashorst biedt meer dan alleen unieke natuur voor gebruik en beleving en is niet alleen
van economische waarde, ook de voorlichting, educatie aan schoolkinderen en volwassenen
de intensieve betrokkenheid van organisaties, vrijwilligers en gebruikers biedt kansen om de
sociale vitaliteit van de regio te versterken.
Er is al veel geïnvesteerd
De afgelopen jaren zijn miljoenen geïnvesteerd in De Maashorst. De kracht van De
Maashorst zit mede in de brede en duurzame samenwerking tussen partijen met een
veelheid aan belangen. Dat heeft geleid tot stevige standpunten en discussies. De
betrokkenheid van de omgeving en de bereidheid bij bewoners, recreanten, ondernemers,
bezoekers, vrijwilligers en belangenorganisaties in de Maashorst Community om met elkaar
oplossingen te vinden is energie die alle partijen onderkennen en willen versterken.
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2.2 Specifieke ambities
De 4 gemeenten, Staatsbosbeheer en het Waterschap hebben gezamenlijke, maar ook
specifieke ambities die elkaar overlappen voor de verschillende gebiedsdelen van De
Maashorst. Partners vinden het belangrijk dat er lokaal een andere inkleuring kan worden
gegeven.
Zo heeft Oss er belang bij dat, met name Herperduin, recreatief goed te gebruiken is voor de
inwoners van Oss. Het natuurgebied vergroot de waarde van de woon- en leefomgeving.
Daarnaast wil Oss de verbinding van De Maashorst met de Maas ook de nodige aandacht
geven. Oss werkt samen met andere gemeenten en partijen verder aan de branding van het
buitengebied van Oss aan de Maas.
Uden wil in De Maashorst de recreatieve en economische mogelijkheden ten noorden van
de kern Uden verder benutten. In het kader van ‘Meer Maashorst, een gezond Landschap’ is
het gebied aantrekkelijker ingericht voor gebruik en beleving, waarbij tevens de natuur
wordt versterkt.
Voor Landerd is het beheer van het natuurgebied De Maashorst een hoge prioriteit in het
coalitieprogramma “Krachtige Kernen in de Maashorst” en het versterken van het toerisme.
Natuurgebied De Maashorst is daarbij de grootste trekker. De toegankelijkheid vanuit de
kernen naar en in het natuurgebied is voor Landerd van groot belang.
Bernheze ziet toerisme en recreatie als een steeds belangrijkere economische drager en wil
komende jaren, samen met de sector, uitvoering geven aan de visie Toerisme en Recreatie.
Daarnaast wil Bernheze blijven investeren in het duurzaam en integraal beheer van de
Maashorst, en dat gezamenlijk met andere gebiedseigenaren en vanuit de één
loketgedachte.
De gronden van Staatsbosbeheer (850 ha) liggen vooral in de natuurkern. De
landschappelijke taak van Staatsbosbeheer in De Maashorst is het behoud en de
ontwikkeling van de aanwezige landschappen en objecten van nationale betekenis. Het
grootste belang dat Staatsbosbeheer heeft bij de deelname in De Maashorst is de realisatie
van de natuurkern en het excellente beheer en verantwoord gebruik ervan. De natuurkern
als onderdeel van het Nationaal Natuur Netwerk.
De Peelrandbreuk die van Roermond tot Heesch loopt is uniek in Europa en kan uitgroeien
tot een UNESCO Geopark. In ieder geval vanuit het waterschap, maar ook vanuit Bernheze,
Landerd, Uden en Oss is de ambitie om de bijzondere breuklijn, die medebepalend is voor
het gebruik en beeld van het landschap, op de kaart te zetten. De Geopark ontwikkeling
wordt nadrukkelijk gekoppeld aan De Maashorst. Wijst is immers een van de unieke
kenmerken van De Maashorst.
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3. Gezamenlijke opgaven in uitvoering
De gezamenlijke opgaven die in de uitvoering door het Team Maashorst worden opgepakt
zijn nog steeds in het verlengde van de doelen zoals die verwoord zijn in het Maashorst
Manifest, uitgewerkt in het IBeP. Die lopen tot 2020. Eind 2019 zullen opnieuw de
gezamenlijke ambities voor de komende jaren worden bepaald. In een op te stellen
(meerjaren) programmaplan voor de Maashorst wordt inzichtelijk gemaakt wat de
gezamenlijke partners willen bereiken, wat daarvoor gedaan moet worden en wat dat mag
kosten. De concrete opgaven zullen nog samen met de Maashorst Community worden
benoemd en uitgewerkt. Kijkend naar de nieuwe gewenste governance gaat het over
onderstaande 8 thema’s en daaronder genoemde accenten. Bij de herijking van de ambities
krijgen deze nog nader uitwerking.
1. Het natuurgebied versterken en watersystemen herstellen
Een belangrijke opgave om het natuurgebied te versterken is het herstel van het
watersysteem. De aanwezige landbouw in het natuurkerngebied vraagt om een zorgvuldige
afweging van belangen van de grondeigenaren en de te bereiken natuurdoelstellingen. Met
de uitkomsten van het MGA-traject moet verder gezocht worden naar win-win-oplossingen
om vergroting van de natuurkern en omvorming naar procesnatuur te versterken. In 2019
ligt die taak nog bij ARK nu de overeenkomst in afstemming met de provinciale subsidie met
een jaar is verlengd. De nieuwe uitvoeringsorganisatie zal dat, in afstemming met het Groen
Ontwikkelfonds Brabant, overnemen om de gezamenlijke doelen te realiseren.
2. Integraal beheer van bos, flora, fauna en kudde
Voor het integraal beheer en onderhoud van het bos, flora, fauna en kuddes en voor de
recreatieve voorzieningen en paden wordt jaarlijks een gemeenschappelijk werkplan
opgesteld. Dat is leidend voor het integrale beheer, onderhoud en handhaving en wordt
onder regie van het Team Maashorst uitgevoerd. Feitelijk doen dat de beheerders van de
terreineigenaren en de uitvoerende instanties. De inzet van mensen en middelen in De
Maashorst wordt zo door het Team Maashorst op elkaar afgestemd en geoptimaliseerd
waarover zij aan de gezamenlijke eigenaren verantwoorden.
3. Versterken van de recreatieve structuur en voorzieningen
De economische waarde van de toeristisch-recreatieve sector in De Maashorst kan ook
worden vergroot. Naast een grotere bekendheid in de regio en landelijk dient de Maashorst
nadrukkelijk ook recreatief interessant te blijven voor de inwoners van de
Maashorstgemeenten. De recreatieve infrastructuur kent nog enkele hiaten. Een belangrijk
project dat de komende tijd gerealiseerd wordt is de multifunctionele recreatieve poort en
bezoekerscentrum bij de Palmstraat. Die gaat een belangrijke functie krijgen als centrale
informatie, educatie en ontmoetingsplek voor de hele Maashorst.
4. Versterken sociaaleconomische vitaliteit
Tot 2019 liep nog het investeringsprogramma Meer Maashorst vanuit het provinciale
programma voor natuur- en landschapsprojecten: Landschappen van Allure. Dat is nu
afgerond. De opgave vanaf nu is het natuurgebied De Maashorst is een motor te laten zijn
voor sociaaleconomische activiteiten in de directe omgeving. Niet alleen de toeristischrecreatieve bedrijven hebben baat bij het groeiend aantal bezoekers, maar ook
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evenementen trekken naast de eigen inwoners uit de steden en dorpen in het gebied ook
bezoekers uit de wijdere omgeving naar De Maashorst. De lokale ondernemers, verenigd in
het platform Maashorst Ondernemers spelen in op deze groeiende trend en werken samen
met de uitvoeringsorganisatie om samen het ‘merk’ Maashorst nog bruikbaarder voor hen te
maken. De Maashorstboeren leggen zich expliciet toe op verbrede landbouw en organiseren
activiteiten en evenementen en profileren zich met De Maashorst. Die energie en
betrokkenheid van de Maashorst Community kan verder benut worden. Het ondersteunen,
activeren, uitdragen en een aanspreekpunt zijn in de vorm van het ‘Maashorst-loket’ is een
rol voor de uitvoeringsorganisatie.
5. Promotie en branding
Het doel is meer mensen van De Maashorst te laten genieten. De waarde van De Maashorst
moet dan ook luid en duidelijk uitgedragen worden en aan de verschillende doelgroepen
duidelijk gemaakt worden. Het Team Maashorst gaat samen met de VVV
promotieactiviteiten opzetten. De beste ambassadeurs van het gebied zijn uiteraard de
bewoners en vooral de ondernemers van het gebied zelf. De uitvoeringsorganisatie is ervoor
om die betrokkenheid te vergroten (community building) en te koppelen aan branding van
het merk Maashorst.
6. Voorlichting en gastheerschap
Bezoekers, gebruikers en mensen die meer willen weten over wat De Maashorst te bieden
heeft moeten hun informatie op een centrale en makkelijk toegankelijke plek kunnen halen.
Via een website, social media en ook gewoon bij de verschillende Maashorst-startpunten die
gastheerschap bieden voor de bezoekers en geïnteresseerden. De uitvoeringsorganisatie is
er verantwoordelijk voor dat er eenduidigheid is in de manier waarop het merk Maashorst
als OER-gebied van Brabant wordt uitgedragen. Voorlichting en informatie over De
Maashorst wordt door het Team Maashorst ook actief uitgedragen naar de bewoners in en
in de directe nabijheid van het gebied.
7. Natuur- en milieueducatie
Een bijzondere doelgroep die bij De Maashorst betrokken wordt zijn de leerlingen van de
scholen in de 4 gemeenten. Meer dan 12.600 mensen (leerlingen, leerkrachten en ouders)
bezochten de activiteiten op het gebied van natuur- en milieueducatie die nu door het
Natuurcentrum worden aangeboden. De gemeenten geven daar subsidie voor. Hier ligt een
belangrijke maatschappelijke opgave voor het Team Maashorst om in gezamenlijkheid deze
taak uit te voeren en te koppelen aan alle andere taken in De Maashorst.
8. Besturen van De Maashorst
Om de Maashorst goed te besturen zijn adviezen nodig en moeten besluiten met de juiste
bedoeling worden uitgevoerd. Dat is een taak die door het Team Maashorst wordt
uitgevoerd. De Maashorst Manager stemt intensief af met alle betrokken organisaties en
partijen in De Maashorst en brengt de verschillende belangen in beeld.
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4. De organisatie voor de uitvoering: Het Team Maashorst
De gezamenlijke taken van de gebiedseigenaren worden uitgevoerd door slagvaardige
uitvoeringsorganisatie: het Team Maashorst. Dat team vormt de motor voor de ontwikkeling
van de Maashorst. Aan het hoofd van het Team Maashorst staat de Maashorst Manager. Die
is de adviseur en opdrachtnemer van het bestuur en werkt daarbij nauw samen met de
organisaties, belanghebbenden en gebruikers uit de Maashorst Community.

4.1. De taken van het Team Maashorst
Het Team Maashorst is de spil en aanjager van alles wat er in De Maashorst gebeurt. Dit
team voert taken uit om alle partijen te enthousiasmeren om zichzelf in te zetten om het
beste met de Maashorst te doen.
1. Communicatie organiseren
De belangrijkste taak van het Team Maashorst is zorgen voor een goede onderlinge
communicatie over alles wat er in De Maashorst gebeurt en waar alle betrokken partners
mee bezig zijn. De behoefte aan te weten wat er speelt en daar een centraal punt voor
hebben is groot. Het Team Maashorst treedt naar buiten met de Maashorst Manager als
boegbeeld, maar ook intern naar de organisaties van de gebiedseigenaren.
2. Opgaven en projecten uitvoeren
Lopende en nieuwe projecten initiëren en de uitvoering en financiering ervan organiseren.
Niet alleen het betrekken van belanghebbenden bij het meedenken, meepraten en
meedoen, maar ook uitdragen en promoten.
3. Gezamenlijk en integraal beheer organiseren.
Alle werkzaamheden worden opgenomen in een jaarlijks op te stellen werkplan. Het
bewaken van de samenhang en begeleiden van de uitvoering gebeurt door het Team
Maashorst.
4. EEN loket en EEN aanspreekpunt zijn voor De Maashorst.
Het Team Maashorst vormt het centrale punt voor bezoekers, bewoners, initiatiefnemers
voor evenementen en bedrijven die iets willen organiseren. Maar is ook een centraal punt
voor alle informatie over De Maashorst die de 5 gebiedseigenaren willen delen met
bezoekers en geïnteresseerden.
5. Promotie en branding van De Maashorst
Het Team Maashorst zorgt voor promotie en branding van het ene merk: De Maashorst, het
OER-gebied in Brabant. Dat doen ze samen met ondernemers en bewoners.
6. Natuur- en milieueducatie
Natuur en milieueducatie onder de noemer van De Maashorst en ten behoeve van de
leerlingen van de verschillende scholen. Op verschillende plekken in De Maashorst en
gekoppeld aan informatievoorzieningen (startpunten). Dat kan door samenvoeging van de
activiteiten van het Natuur Centrum met het Maashorst Team.
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7. Community Building
Community Building is een voorwaarde voor de betrokkenheid van bewoners, bedrijven,
vrijwilligers en belangenorganisaties. Dat vereist inzet van trekkers en initiatiefnemers in het
Maashorst Team die bewust een strategie uitzetten en via communicatie- en
samenwerkingsprojecten.

4.2 De inrichting van het Team Maashorst
Het Team Maashorst als uitvoeringsorganisatie moet allesbehalve een traditionele
ambtelijke organisatie zijn. De bedoeling van dit team is dat het als voorhoede optreedt om
een grotere beweging van betrokkenheid en activiteiten op gang te brengen in de Maashorst
Community. De kwaliteit van de bezetting is belangrijker dan de kwantiteit.
Het Team Maashorst gaat opgavegericht werken. Dat betekent dat het integraal oplossen
van vraagstukken centraal staat. De opgave die voor De Maashorst voorligt is leidend voor
wie er mee aan de slag gaat. Een opgaveteam wordt gevormd door betrokkenen die aan de
oplossing een toegevoegde waarde kunnen leveren. Dat zijn niet alleen intern betrokkenen,
maar juist ook betrokken externe partners. Verantwoordelijkheid en eigenaarschap ligt niet
alleen bij de 5 gebiedseigenaren en dus niet alleen bij het Team Maashorst.

Het Maashorst Bestuur

Directeur met
Het Maashorst Team

Informatiecentra

Werkplan voor
Informatie, educatie
en gastheerschap

Werkplan voor beheer
en realisatie

Kuddebeheerders

Educatie scholen
Horeca, verhuur

Projectuitvoerders

Vrijwilligers

Vrijwilligers

Bosbeheerders

Onder leiding van de Maashorst Manager is het Team Maashorst de centrale werkeenheid
en aanspreekbaar voor alles wat er in De Maashorst speelt. Dit team dient zich ook te
presenteren naar alle betrokkenen in de Maashorst Community en naar buiten. Het Team
Maashorst richt het centrale loket voor De Maashorst in. In de communicatie, presentatie
moet de identiteit van dit team overal bekend zijn. De Maashorst Manager heeft de
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uitvoeringsverantwoordelijkheid en het mandaat van het Maashorst Bestuur. Die
onderhoudt het netwerk van alle betrokken organisaties, werkt nauw samen met de
Maashorst Advies Raad en adviseert samen met hen het Maashorst Bestuur.
De uitvoerende beheertaken en de opdrachtverstrekking voor bosbeheer, fauna en
kuddebeheer worden afgesproken via een jaarlijks op te stellen werkplan voor Beheer en
Realisatie. Daarin is alle inzet van mensen en geld opgenomen die nodig is voor een
adequaat beheer van De Maashorst. De gebiedseigenaren geven de Maashorst Manager en
het Team Maashorst het mandaat om het werkplan te kunnen coördineren en de inzet van
middelen te optimaliseren. Die legt er verantwoording over af bij het bestuur.
De taken op het gebied van informatie, educatie en gastheerschap van De Maashorst
worden ook opgenomen in een jaarlijks op te stellen werkplan. Ook voor deze taken geldt
dat de Maashorst Manager met het Team Maashorst die taken op elkaar afstemt zodat die
gecoördineerd worden uitgevoerd.

4.3 Het financiële kader
Al vanaf 2015 hebben de gebiedseigenaren middelen voor De Maashorst uitgetrokken voor
een klein team in het programmabureau van de Stichting De Maashorst. Ook geven de 4
gemeenten subsidie aan het Natuurcentrum De Maashorst, met name voor natuureducatie.
Daarnaast wordt er door de 5 gebiedseigenaren mensen en middelen ingezet voor het
beheer en onderhoud van natuurgebied en recreatieve voorzieningen. Daarvoor worden ook
weer de nodige subsidies ontvangen.
Bij de kosten is uitgegaan van een nieuw Team Maashorst als samenvoeging van de stichting
Maashorst in Uitvoering en de Stichting Natuurcentrum. Daarbij is nog niet uitgegaan van
mogelijke besparingen omdat samenwerking efficiënter kan zijn. Die mogelijke besparing zal
bij de uitwerking blijken.
De integrale kosten voor natuurbeheer zijn berekend op basis van normkosten per hectare
om te kunnen voldoen aan de uitgangspunten zoals die in het IBeP zijn bepaald. In 2020 zijn
de kosten voor beheer en onderhoud lager dan de normkosten gehouden. Om aan de
normen te kunnen voldoen zullen er meer middelen nodig zijn. Onder meer door het
onderhoud dat er extra bij komt als gevolg van de aangelegde voorzieningen. In de eerste
jaren zijn de onderhoudskosten van die voorzieningen nog lager gehouden omdat die in de
beginjaren nog weinig onderhoud vragen.
Voor wat betreft de inbreng vanuit de gebiedseigenaren, is uitgegaan van een bijdrage in
2020 die gelijk is aan de bijdrage die voor 2019 is gedaan. Met dien verstande dat bij de
inbreng voor natuurbeheer en onderhoud van recreatieve voorzieningen, een voorstel is
gedaan voor verdeling van de kosten over de gebiedseigenaren. In de meerjarenbegroting
die eind 2019 wordt opgesteld voor 2021-2024 zal een verdeelsleutel worden afgesproken.
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5. Het besturen van De Maashorst
Voor alles wat er in de Maashorst gebeurt is een soepele besturing nodig: zo veel mogelijk
overlaten aan de Maashorst Community in samenwerking met een slagvaardige
uitvoeringsorganisatie: het Team Maashorst.

5.1 Het Maashorst Bestuur
Het Maashorst Bestuur heeft de focus op het Maashorst Manifest en zet de gezamenlijke
strategische koers uit en bepaalt welke beleidsdoelen voor De Maashorst bereikt dienen te
worden en welke middelen daarvoor worden ingezet. Daarvoor wordt jaarlijks een
meerjarige Programmabegroting vastgesteld: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor
doen en wat mag dat kosten? Eind 2019 wordt dat voor 2020 en verder opgesteld.
Het Maashorst Bestuur wordt in de basis gevormd door de portefeuillehouders van de 4
gemeenten en de directie van Staatsbosbeheer: de gebiedseigenaren. Dit bestuur wordt
aangevuld met een bestuurder van het Waterschap AA en Maas. Het Maashorst Bestuur
heeft niet alleen het Team Maashorst als adviseur, maar kan desgewenst ook partijen uit de
Maashorst Advies Raad vragen voor strategische besluiten. Daarmee is het nieuwe
Maashorst Bestuur bijna gelijk aan het huidige BRT met dien verstande dat het Maashorst
Bestuur meer verantwoordelijkheid wil overdragen aan het Team Maashorst in nauwe
samenwerking met de Maashorst Advies Raad en goed afgestemd met de Maashorst
Community.

Meedenken
Meepraten
Meedoen
Directeur met
Het Maashorst Team

De Maashorst
Advies Raad

Het Maashorst Bestuur

De Maashorst community

Colleges en gemeenteraden

Het Maashorst Bestuur legt aan de gemeenteraden verantwoording af over wat we met De
Maashorst willen bereiken, wat daar op hoofdlijnen voor gedaan moet worden, wat dat mag
kosten en wie dat gaat betalen. Jaarlijks wordt in mei een Maashorst Manifestatie
georganiseerd, waar niet alleen verantwoording wordt afgelegd over wat er het jaar
daarvoor is bereikt, maar ook wordt het integrale Programmaplan voor De Maashorst voor
de komende jaren gepresenteerd. Deze wordt dan in juni aan de gemeenteraden
aangeboden.
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5.2 De Maashorst Manager en het Team Maashorst
De Maashorst Manager is verantwoordelijk voor de aansturing van de uitvoering. Die kijkt,
samen met de Maashorst Advies Raad welke maatschappelijke opgave in de samenwerking
worden aangepakt, formuleert de opdrachten en kijkt welke middelen daarvoor nodig zijn.
Uiteraard binnen de door het Maashorst Bestuur gegeven inhoudelijke en financiële kaders
die in het Programmaplan zijn afgesproken.
De Maashorst Manager krijgt een grote verantwoordelijkheid van het Maashorst Bestuur.
Dat stelt ook eisen aan de invulling van de rol. De verantwoordelijkheid om namens De
Maashorst te kunnen optreden en handelen, naar de gemeenschap, media, politiek,
medewerkers en toeleveranciers. Dit stelt specifieke eisen aan zijn/haar mandaat en aan het
niveau van functioneren.

5.3 De Maashorst Advies Raad
De Maashorst Advies Raad gaat nauw samenwerken met het Team Maashorst. De
Maashorst Manager en het Team Maashorst hebben de volledige
uitvoeringsverantwoordelijkheid van het bestuur gekregen. Daar kunnen betrokken
organisaties en belanghebbenden meedenken over de toekomst van De Maashorst over de
opgaven en oplossingen die uitgevoerd moeten worden en hun eigen
verantwoordelijkheden afstemmen met anderen.
In de Maashorst Advies Raad bestaat dan uit de organisaties en belanghebbenden die nu in
de Raad van Advies en in de Gebruikersraad zitten (zie bijlage). Er moet wel effectiever
vergaderd worden. Bij de verschillende thema’s en vraagstukken die aan de orde zijn kunnen
die organisaties meedenken, meepraten of mee doen waar ze ook het meeste belang bij
hebben of ook het beste over kunnen meepraten. Zo zullen er ook vraagstukken en
problemen aan de orde komen waar niet iedereen bij betrokken hoeft te zijn.

5.4 Een stichting als best passende rechtsvorm
Voor de samenwerking van de 4 gemeenten en Staatsbosbeheer in De Maashorst is ook
gekeken naar de beste rechtsvorm. De samenwerking in de Maashorst is voornamelijk
gericht op ‘beheer en inrichting’ van gezamenlijke eigendom van een natuurgebied. Dat
doen de gemeenten hoofdzakelijk als gebiedseigenaren en niet voor de uitvoering van
publieke taken. Om effectief te kunnen handelen, ook bij privaatrechtelijke taken, sluiten de
gebiedseigenaren met een nieuw te vormen stichting een dienstverleningsovereenkomst,
waarbij de stichting zaken realiseert zoals de gemeente dat graag uitgevoerd wil zien. Een
nieuwe stichting uit de samenvoeging van de stichting Maashorst in Uitvoering en de
stichting Natuurcentrum biedt daarbij de beste mogelijkheden.
De uitvoerende taken voor natuur en faunabeheer worden via een van de gebiedseigenaren
aanbesteed en het Team Maashorst voert via het beheerdersoverleg de regie op de
uitvoering en de samenwerking en afstemming met de Maashorst Community.
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6. Meedenken, meepraten en meedoen
In De Maashorst wordt de energie van de grote betrokkenheid van de Maashorst
Community gewaardeerd en benut. En dat betekent actieve deelname van alle betrokkenen
in De Maashorst. De 4 gemeenten willen in hun beleid ruimte bieden aan experimenten en
nieuwe samenwerkingsvormen van doe-democratie, waarin doen centraal staat. Op die
manier kan zowel de gemeente als inwoners of ondernemers een actieve bijdrage leveren
aan onze samenleving. Voor de 4 gemeenten is dat natuurlijk hun officiële taak, voor burgers
en bedrijven is het een belangrijke mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de wereld om
hen heen. Bovendien zorgt de inbreng van burgers ervoor dat het beleid van de gemeenten
beter op de praktijk aansluit en er minder publieke kosten worden gemaakt. Dat past ook
volledig in de nieuwe Omgevingswet, waarbij geregeld wordt dat bij plannen
belanghebbenden in een vroegtijdig stadium worden betrokken en er vrijheid is om keuzes
te maken over de inrichting van het participatietraject.
Voor De Maashorst gaan we naar een manier van werken waarbij burgers, individueel of
georganiseerd, direct of indirect de kans krijgen invloed uit te oefenen op de ontwikkeling,
uitvoering en/of evaluatie van beleid in De Maashorst. Het gaat om meedenken, meepraten
en meedoen.

6.1 De Maashorst Manifestatie
Alle betrokkenen in de Maashorst Community worden jaarlijks in het voorjaar uitgenodigd
voor de Maashorst Manifestatie. Daar staat de ambities van het Maashorstmanifest
centraal: wat willen we gezamenlijk bereiken in de Maashorst en wat gaan we daar allemaal
voor doen? In de organisatie moet het zo zijn dat er maximaal uitwisseling en interactie is
over ideeën en wensen. Er gebeurt zoveel in De Maashorst dat het samenbrengen er van,
nieuwe verbindingen oplevert.
Successen worden gevierd en de plannen die nog uitgevoerd moeten worden kunnen
bijgesteld worden. Die plannen zijn opgenomen in een integraal Programmaplan voor De
Maashorst. Een 4 jarige vooruitblik op wat we in De Maashorst willen bereiken, wat we daar
voor gaan doen en wat dat mag kosten. Dat wordt eind 2019 voor de eerste keer gemaakt.
In dit Programmaplan worden dan ook de financiële kaders vastgelegd. In het
Programmaplan leggen de 4 gemeenten en Staatsbosbeheer, de gebiedseigenaren, vast wat
zij aan middelen willen bijdragen de komende jaren in De Maashorst.

6.2 De Maashorst Oploop
Gedurende het jaar loopt iedereen die zijn plannen aan het uitvoeren is, tegen dilemma’s
aan en vraagstukken die om besluitvorming vragen. Dat wordt nu getrapt en met langdurige
procedures door het BRT gedaan. Dat moet sneller. Een aantal keren per jaar wordt er door
de Maashorst Manager en het Team Maashorst een Maashorst Oploop georganiseerd.
Bij zo’n oploop is er een podium waar vraagstukken en opgaven worden gepresenteerd die
om besluitvorming vragen. Belanghebbenden uit de Maashorst Community, al dan niet
vertegenwoordigd in de Maashorst Advies Raad, kunnen hun standpunten inbrengen en
18

uitwisselen. Onafhankelijke voorzitters leiden de discussie en formuleren de conclusies van
de samenspraak. De Maashorst Manager neemt, met advies van de Maashorst Advies Raad
het uitvoeringsbesluit binnen het gegeven mandaat. Als dat buiten het mandaat valt,
schakelt hij/zij met het Maashorst Bestuur. En bij grotere bestuurlijke afwegingen wordt het
ingebracht in de vergadering van het Maashorst Bestuur.
Daarmee kan de doorlooptijd van besluitvorming sterk verkort worden. De directe
uitwisseling van ideeën en duidelijk maken van elkaars belangen, vergroot de interactie en
samenwerking in De Maashorst Community die nu door iedereen zo wordt gewaardeerd.
Daarmee blijven inhoudelijke uitvoeringszaken ook buiten de politieke arena’s.

6.3 De Maashorst Community doet mee

Meedenken
en adviseren
over strategie
en kaders

Aantal keren per jaar De Maashorst-oploop met de
directeur en de Maashorst Advies Raad:
- Ene week Podiumavond: vraagstukken aan elkaar
presenteren die om besluitvorming vragen
- Andere week ‘Knopen Hakken’ over
uitvoeringskwesties

Meepraten
over
problemen en
oplossingen

Het Maashorst Team werkt opgavengericht: vooral
samen met de community. De leden worden
betrokken bij de opgaven of een thema. Samen met
deze betrokkenen acties uitgezet. Over dilemma’s in
de uitvoering beslist de directie of worden voorgelegd
tijdens de Maashorst Oploop.

Meedoen in
de uitvoering
van de
opgaven
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De Maashorst community

In het voorjaar een Maashorst Manifestatie:
informatie successen vieren, nieuwe ideeën en
grootse plannen aan elkaar presenteren.
- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we daarvoor doen?
- Wat mag dat kosten en wie betaald?

De Maashorst Advies Raad

Het Team Maashorst gaat ‘opgaven-gericht’ werken. Dat betekent dat er voor iedere opgave
die aan de orde komt in De Maashorst een opgaveteam wordt geformeerd. Voor dat
opgaveteam worden die partijen uitgenodigd die daar een toegevoegde waarde aan kunnen
of willen leveren. Voorwaarde om mee te doen is altijd dat er een toegevoegde waarde aan
de oplossing van het probleem geleverd kan worden, dan doe je mee. En dat betekent in
sommige gevallen ook dat je mee betaalt. De regisseurs van het Team Maashorst stimuleren
vooral dat er naar win-win-oplossingen wordt gezocht. Zij signaleren ook als er
besluitvorming nodig is als het proces stagneert. Daar wordt dan via de Maashorst Oploop
een besluit over genomen.

Actief voor De Maashorst
Cultuurhistorie Heemkunde (RvA)
Dorpsraad Berghem (Gr)
Dorpsraad Herpen (Gr)
Dorpsraad Nistelrode (Gr)
Fietsforum Uden, ttv Uden, NTFU (Gr)
Gebiedsplatform Uden Buiten (Dorpsraad Uden) (Gr)
Gehandicapten platform Drempels weg, Uden (Gr)
Vertegenwoordigers van hondenbezitters (Gr)
IVN Uden, Oss, Bernheze (Gr)
Maashorst Natuurvrienden (Gr)
Maashorst Ondernemers (RvA)
Maashorst Veldtoer Tochten Overleg (TGCC Oss en TWC Volkel) (Gr)
Maashorstboeren (RvA)
Natuurcentrum Maashorst (RvA)
Natuurverenigingen in de Maashorst (RvA)
Scouting Heesch, Nistelrode (Gr)
Stichting Ruiters en Menners (Gr)
VVV NO-Brabant (RvA)
Wildbeheer eenheid (Wbe) (RvA)
WSV De Osse Maaskant (Gr)
Zuidelijke land- en tuinbouworganisatie ZLTO (RvA)

RvA
Gr

Raad van Advies
Gebruikersraad
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Aan de Raad.
Onderwerp
Protocol besluitvormingsprocessen met financiële consequenties gemeenten Landerd en Uden
Advies
1. In te stemmen met het protocol besluitvormingsprocessen met financiële consequenties
gemeenten Landerd en Uden.
Inleiding
Op 28 februari jl. hebben de gemeenteraden van Landerd en Uden ingestemd met het Plan van
aanpak “Samen op weg naar één Maashorstgemeente”. Tevens is opdracht gegeven om een
herindelings-ontwerp en –advies voor te bereiden. Een en ander moet leiden tot een
bestuurlijke fusie van de twee gemeenten per 1 januari 2022.
Bij gemeentelijke herindelingen is de “Wet algemene regelen herindeling” (Wet Arhi) van
toepassing.
Hierin zijn regels opgenomen voor gemeenten die in een herindelingsprocedure zijn betrokken.
Een en ander betekent dat de gemeenten op grond van artikel 21, lid 1, van de Wet Arhi van
rechtswege onder preventief toezicht staan. Dit betekent dat begrotingswijzigingen en besluiten
die (kunnen) leiden tot nieuwe uitgaven, verhoging van bestaande uitgaven, tot verlaging van
bestaande inkomsten of tot vermindering van vermogen goedgekeurd moeten worden door
Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant (GS) voordat tot uitvoering kan worden
overgegaan. Bij brief van 20 december 2016 van GS is een aantal (categorieën van) besluiten
aangewezen die de goedkeuring van GS behoeven (bijlage 1 behorende bij dit protocol).
De Gemeenten dienen in dit kader ook elkaar over deze besluiten te informeren en/of deze
besluiten met elkaar af te stemmen. Als er overeenstemming is tussen beide gemeenten over
het besluit zal de provincie terughoudend toetsen. Dit betekent verder dat de besluiten
voorafgaande aan de inzending aan GS door de gemeenten ter instemming aan elkaar worden
voorgelegd. Het resultaat hiervan wordt tegelijk met de inzending van het betreffende besluit
aan GS worden meegezonden In dit document worden hierover werkafspraken vastgelegd.
Beoogd effect
In dit protocol worden bindende afspraken gemaakt tussen de gemeenten Landerd en Uden
over onderwerpen waarover onderlinge afstemming zal plaatsvinden en over de procedures
hoe deze afstemming dient plaats te vinden.
Argumenten
1.1. Het protocol besluitvormingsprocessen tussen de gemeenten Landerd en Uden is in goed
ambtelijk overleg voorbereid.
Het protocol moet een goede afstemming waarborgen. In dit protocol zijn de werkafspraken
met betrekking tot de afstemming tussen Landerd en Uden vastgelegd en is tot stand
gebracht in goed ambtelijk overleg tussen de beide betrokken gemeenten.
1.2. Het protocol tussen de gemeenten Landerd en Uden is gericht op een zo soepel mogelijke
afhandeling van noodzakelijke goedkeuringsprocessen.
De insteek van zowel de gemeente Landerd als de gemeente Uden is om de krachtens de
wet Arhi noodzakelijke goedkeurings-processen vlot en zakelijk af te handelen waardoor de
bedrijfsvoering niet in gevaar komt en besluitvormingsprocessen van beide gemeenten zo
min mogelijk worden vertraagd. Tijdens het proces wordt de uitvoering permanent

geëvalueerd op zijn uitwerking en indien nodig stellen we bij. Doel van het protocol is te
voldoen aan de wet, waarbij de praktische vertaling voorop staat.
1.3. Besluit van de raad inzake mandaat aan de colleges van B&W is gewenst.
De provincie vraagt aan de gemeenten Landerd en Uden om in een protocol vast te leggen
hoe het afstemmingsproces is geregeld. Daarbij geeft de provincie aan dat de afstemming
tussen beide gemeenten aan de beide raden en colleges is, en de beide gemeenten vrij zijn
deze afstemming te mandateren omwille van werkbare afstemmingsprocessen. Om
redenen van praktische werkbaarheid ligt mandatering aan de colleges van B&W (met
ambtelijke ondersteuning) voor de hand. De provincie vraagt het besluit te overleggen dat
de raden met deze mandatering instemmen. Zo kan de provincie vaststellen dat de in het
protocol beschreven afstemming met akkoord van de Raad plaatsvindt en de provincie zich
waar nodig hierover in verbinding kan stellen met de wethouders financiën.
Kanttekeningen
1.1 Het starten met uitvoeren van besluiten gaat langer duren.
Dit geldt vooral voor de zware procedure. Omdat de gemeenteraad van de fusiepartner een
rol krijgt in het proces en omdat de provincie uiteindelijk akkoord moet gaan, gaat er enige
tijd overheen voordat met uitvoering van de genomen besluiten kan worden begonnen. Ook
voor de lichte procedure geldt dit, maar in mindere mate.
Financiën
Er zijn geen kosten verbonden aan dit collegebesluit.
Communicatie
Het protocol is openbaar en wordt aan beide ambtelijke organisaties bekend gemaakt, zodat de
uitvoering daarvan goed ter hand wordt genomen. Voordat de officiële afstemming plaatsvindt
wordt bestuurlijk (wethouders financiën) en ambtelijk van tevoren deze afstemming voorbereid.
Uitvoering
Het protocol besluitvormingsprocessen met financiële consequenties gemeenten Landerd en
Uden treedt per 24-10-‘2019 in werking. Vooruitlopend op voorliggend raadsbesluit wordt al in
lijn hiermee door Landerd, Uden en de provincie uitvoering gegeven aan het financieel toezicht.
Verder worden de formats m.b.t. college- en raadsvoorstellen aangepast en worden zowel het
gemeentebestuur als de ambtelijke organisatie over dit protocol geïnformeerd.
Bijlage(n)
1. Protocol besluitvormingsprocessen met financiële consequenties gemeenten Landerd
en Uden.
Zeeland, 17 september 2019
Burgemeester en wethouders van Landerd,
de secretaris,
de burgemeester,

C.C. Boode

M.C. Bakermans
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Agendapunt: Herindelingsontwerp gemeente Maashorst
De raad van de gemeente Landerd;
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Landerd d.d. 17 september 2019;

BESLUIT:

1. Het Herindelingsontwerp

2.
3.

gemeente Maashorst inclusief het logboek, de toekomstvisie en de
resultaten van de consultatieronde vast te stellen.
Het Herindelingsontwerp ter inzage te leggen zodat belanghebbenden hun zienswijzen
kunnen indienen.
toevoegen van de tekst onder 4.1 van de Toekomstvisie gemeente Maashorst:
De aanpak van dit nieuwe en innovatieve beleid vindt plaats in goed overleg en binnen een
inhoudelijke en verbindende dialoog tussen alle betrokkenen; agrarische sector,
natuurorganisaties, inwoners en politiek.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Landerd
van 24 oktober 2019.

De raad voornoemd,
de griffier,

E.E. Weije

de vo
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Onderwerp

Protocol besluitvormingsprocessen met financiële consequenties gemeenten Landerd en Uden

Advies
1.

In te stemmen (inclusief mandatering aan College van B&W) met het protocol

besluitvormingsprocessen met financiële consequenties gemeenten Landerd en Uden.

Inleiding

Op 28 februari jl. hebben de gemeenteraden van Landerd en Uden ingestemd met het Plan van aanpak
“Samen op weg naar één Maashorstgemeente”. Tevens is opdracht gegeven om een herindelings-

ontwerp en –advies voor te bereiden. Een en ander moet leiden tot een bestuurlijke fusie van de twee
gemeenten per 1 januari 2022.

Bij gemeentelijke herindelingen is de “Wet algemene regelen herindeling” (Wet Arhi) van toepassing.

Hierin zijn regels opgenomen voor gemeenten die in een herindelingsprocedure zijn betrokken. Een en

ander betekent dat de gemeenten op grond van artikel 21, lid 1, van de Wet Arhi van rechtswege onder
preventief toezicht staan. Dit betekent dat begrotingswijzigingen en besluiten die (kunnen) leiden tot
nieuwe uitgaven, verhoging van bestaande uitgaven, tot verlaging van bestaande inkomsten of tot

vermindering van vermogen goedgekeurd moeten worden door Gedeputeerde Staten van de Provincie

Noord-Brabant (GS) voordat tot uitvoering kan worden overgegaan. Bij brief van 20 december 2016 van
GS is een aantal (categorieën van) besluiten aangewezen die de goedkeuring van GS behoeven (bijlage
1 behorende bij dit protocol).

De Gemeenten dienen in dit kader ook elkaar over deze besluiten te informeren en/of deze besluiten

met elkaar af te stemmen. Als er overeenstemming is tussen beide gemeenten over het besluit zal de

provincie terughoudend toetsen. Dit betekent verder dat de besluiten voorafgaande aan de inzending

aan GS door de gemeenten ter instemming aan elkaar worden voorgelegd. Het resultaat hiervan wordt
tegelijk met de inzending van het betreffende besluit aan GS worden meegezonden In dit document
worden hierover werkafspraken vastgelegd.

Beoogd effect

In dit protocol worden bindende afspraken gemaakt tussen de gemeenten Landerd en Uden over
onderwerpen waarover onderlinge afstemming zal plaatsvinden en over de procedures hoe deze
afstemming dient plaats te vinden.

Duurzaamheid
n.v.t.

Argumenten
1.1. Het protocol besluitvormingsprocessen tussen de gemeenten Landerd en Uden is in goed
ambtelijk overleg voorbereid. Het protocol moet een goede afstemming waarborgen. In dit

protocol zijn de werkafspraken met betrekking tot de afstemming tussen Landerd en Uden
vastgelegd en is tot stand gebracht in goed ambtelijk overleg tussen de beide betrokken
gemeenten.

1.2. Het protocol tussen de gemeenten Landerd en Uden is gericht op een zo soepel mogelijke
afhandeling van noodzakelijke goedkeuringsprocessen. De insteek van zowel de gemeente

Landerd als de gemeente Uden is om de krachtens de wet Arhi noodzakelijke goedkeurings-

processen vlot en zakelijk af te handelen waardoor de bedrijfsvoering niet in gevaar komt en

besluitvormingsprocessen van beide gemeenten zo min mogelijk worden vertraagd. Tijdens het

proces wordt de uitvoering permanent geëvalueerd op zijn uitwerking en indien nodig stellen we
bij. Doel van het protocol is te voldoen aan de wet, waarbij de praktische vertaling voorop staat.

1.3. Besluit van de raad inzake mandaat aan de colleges van B&W is gewenst. De provincie vraagt aan
de gemeenten Landerd en Uden om in een protocol vast te leggen hoe het afstemmingsproces is

geregeld. Daarbij geeft de provincie aan dat de afstemming tussen beide gemeenten aan de beide

raden en colleges is, en de beide gemeenten vrij zijn deze afstemming te mandateren omwille van
werkbare afstemmingsprocessen. Om redenen van praktische werkbaarheid ligt mandatering aan

de colleges van B&W (met ambtelijke ondersteuning) voor de hand. De provincie vraagt het besluit
te overleggen dat de raden met deze mandatering instemmen. Zo kan de provincie vaststellen dat
de in het protocol beschreven afstemming met akkoord van de Raad plaatsvindt en de provincie
zich waar nodig hierover in verbinding kan stellen met de wethouders financiën.

Kanttekeningen
1.1. Het starten met uitvoeren van besluiten gaat langer duren. Dit geldt vooral voor de zware

procedure. Omdat de gemeenteraad van de fusiepartner een rol krijgt in het proces en omdat de

provincie uiteindelijk akkoord moet gaan, gaat er enige tijd overheen voordat met uitvoering van
de genomen besluiten kan worden begonnen. Ook voor de lichte procedure geldt dit, maar in
mindere mate.

Financiën

Er zijn geen kosten verbonden aan dit collegebesluit.

Communicatie

Het protocol is ter goedkeuring aan de Provincie voorgelegd en de aanvullingen vanuit de Provincie zijn
verwerkt. Het protocol is openbaar en wordt aan beide ambtelijke organisaties bekend gemaakt, zodat
de uitvoering daarvan goed ter hand wordt genomen. Voordat de officiële afstemming plaatsvindt
wordt bestuurlijk (wethouders financiën) en ambtelijk van tevoren deze afstemming voorbereid.

Vervolg

Het protocol besluitvormingsprocessen met financiële consequenties gemeenten Landerd en Uden.

2

treedt per 24-10-‘2019 in werking. Vooruitlopend op voorliggend raadsbesluit wordt al in lijn hiermee
door Landerd, Uden en de provincie uitvoering gegeven aan het financieel toezicht.

Verder worden de formats m.b.t. college- en raadsvoorstellen aangepast en worden zowel het
gemeentebestuur als de ambtelijke organisatie over dit protocol geïnformeerd.

Bijlagen
1.

Protocol besluitvormingsprocessen met financiële consequenties gemeenten Landerd en Uden
(19.254620).

Uden, 17-09-2019,

Burgemeester en wethouders van Uden
de secretaris

de burgemeester

drs. D. van Deurzen

drs. H.A.G. Hellegers
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RAADSBESLUIT
Zaaknummer: 7175-2019

Agendapunt: Protocol besluitvormingsprocessen met financiële consequenties gemeenten
Landerd en Uden
De raad van de gemeente Landerd;
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Landerd d.d. 17 september 2019;
B E S L U I T:
In te stemmen met het protocol besluitvormingsprocessen met financiële consequenties
gemeenten Landerd en Uden.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Landerd
van 24 oktober 2019.
De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

E.E. Weijenberg

M.C. Bakermans

Gemeente Landerd, bezoekadres Kerkstraat 39 5411 EA in Zeeland
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D00134998 Besluit Raadsbesluit Protocol besluitvormingsprocessen met financiële consequenties

RAADSBESLUIT

Zaakdossier: D00134998
De Raad van de gemeente Uden;
gelezen het advies van het College van burgemeester en wethouders van 17-09-‘19;
Protocol besluitvormingsprocessen met financiële consequenties gemeenten Landerd en Uden
besluit
In te stemmen (inclusief mandatering aan College van B&W) met het protocol besluitvormingsprocessen
met financiële consequenties gemeenten Landerd en Uden.
Vastgesteld in de openbare vergadering van 24-10-2019
De raad voornoemd
de griffier

de burgemeester

drs. M.A.J.R. Hermans

drs. H.A.G. Hellegers
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Bijlage 1: Protocol afstemming besluitvormingsprocessen met
financiële consequenties gemeenten Landerd en Uden

1. Aanleiding

Op 28 februari jl. hebben de gemeenteraden van Landerd en Uden ingestemd met het Plan van aanpak
“Samen op weg naar één Maashorstgemeente”. Tevens is opdracht gegeven om een herindelings-

ontwerp en –advies voor te bereiden. Een en ander moet leiden tot een bestuurlijke fusie van de twee
gemeenten per 1 januari 2022.

Bij gemeentelijke herindelingen is de “Wet algemene regelen herindeling” (Wet Arhi) van toepassing.

Hierin zijn regels opgenomen voor gemeenten die in een herindelingsprocedure zijn betrokken. Een en

ander betekent dat de gemeenten op grond van artikel 21, lid 1, van de Wet Arhi van rechtswege onder
preventief toezicht staan. Dit betekent dat begrotingswijzigingen en besluiten die (kunnen) leiden tot
nieuwe uitgaven, verhoging van bestaande uitgaven, tot verlaging van bestaande inkomsten of tot

vermindering van vermogen goedgekeurd moeten worden door Gedeputeerde Staten van de Provincie
Noord-Brabant (GS) voordat tot uitvoering kan worden overgegaan.

De Gemeenten dienen in dit kader ook elkaar over deze besluiten te informeren en/of deze besluiten

met elkaar af te stemmen. Als er overeenstemming is tussen beide gemeenten over het besluit zal de

provincie terughoudend toetsen. Dit betekent verder dat de besluiten voorafgaande aan de inzending

aan GS door de gemeenten ter instemming aan elkaar worden voorgelegd. Het resultaat hiervan wordt
tegelijk met de inzending van het betreffende besluit aan GS worden meegezonden In dit document
worden hierover werkafspraken vastgelegd.

2. Doelstelling

In dit protocol worden bindende afspraken gemaakt tussen de gemeenten Landerd en Uden over
onderwerpen waarover onderlinge afstemming zal plaatsvinden en over de procedures hoe deze
afstemming dient plaats te vinden.

3. Bevoegdheden

De colleges van burgemeester en wethouders voeren, zowel voor de eigen besluiten, als voor de

besluiten van de gemeenteraad het afstemmingsoverleg en leggen de uitkomsten hiervan ter kennis
name aan de gemeenteraad voor. De colleges van burgemeester en wethouders machtigen de

portefeuillehouders financiën (ondersteund door de voorzitters van de werkgroep financiën) om

namens hen dit afstemmingsoverleg met de portefeuillehouders van de andere gemeenten te voeren.

4. Besluitvormingsstukken


College- en raadsvoorstellen dienen te zijn voorzien van een onderdeel Wet Arhi (preventief
toezicht/ onderlinge afstemming), waarin wordt toegelicht of er herindelingsaspecten van
toepassing zijn en zo ja, wat de bevindingen hiervan zijn;



Als een besluit in het kader van preventief toezicht ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan
GS zal dit als voorbehoud in het betreffende voorstel worden opgenomen;




Deze besluiten worden binnen twee weken na vaststelling ter goedkeuring aan GS ingezonden;
Een overzicht van de college- en raadsvoorstellen met de bevindingen van de onderlinge

afstemming zal volgens een vaste procedure in de eerst volgende besluitvormende vergadering na
vaststelling besluit bij de gemeenten ter kennisname worden aangeboden.
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5. Procedures

Voor de wijze waarop de gemeenten met betreffende besluiten omgaan worden drie procedures
onderscheiden:




Geen afstemming;

“Lichte” afstemmingsprocedure;

“Zware” afstemmingsprocedure.

Dit protocol is van toepassing op zowel besluiten van de colleges van burgemeester en wethouders als

van de gemeenteraden van de gemeenten. In geval het protocol in een specifieke situatie niet voorziet,
wordt gehandeld in de geest van het protocol, met het (financiële) belang van de nieuw te vormen

gemeente voor ogen. Beide gemeenten zoeken afstemming met elkaar over de te volgen procedure.
Geen afstemming

Onder “geen afstemming” wordt verstaan, dat bepaalde onderwerpen met financiële consequenties (<
dan € 15.000 structureel en < dan € 25.000 incidenteel) niet onderling worden afgestemd.

De volgende besluiten met financiële consequenties, niet zijnde investeringen, worden niet met elkaar
afgestemd:
a)

Besluiten die binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders van de begroting 2019

b)

Incidentele niet geraamde exploitatie-uitgaven/inkomsten tot een bedrag van € 25.000;

c)

d)
e)

uitgevoerd kunnen worden;

Structurele niet geraamde exploitatie-uitgaven/inkomsten tot een bedrag van € 15.000;

Besluiten betreffende personeelsaangelegenheden voor zover passend binnen bestaande
formatieplannen en beschikbare budgetten;

Besluiten over (wijziging van) belastingverordeningen, die strekken tot het kostendekkend
maken of houden van rechten en het trendmatig verhogen van tarieven.

De besluiten die vallen onder categorie a behoeven geen goedkeuring van GS.

De besluiten die vallen onder categorie b en c worden in het kader van preventief toezicht door de

portefeuillehouders financiën gemeld in het afstemmingsoverleg en op het totaaloverzicht geplaatst
(zie format bijlage xx), dat binnen 14 dagen na besluitvorming naar GS wordt ingezonden en ter

kennisname aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Het is mogelijk dat de Provincie alsnog aan de
fusiepartner vraagt of er van hun kant bezwaren tegen het raadsbesluit bestaan.

De besluiten die vallen onder categorie d en e zijn door GS uitgezonderd van goedkeuring.
“Lichte” afstemmingsprocedure

In het kader van dit protocol wordt met “lichte” afstemmingsprocedure bedoeld:


Het betreffende raadsvoorstel wordt door het college dat het besluit heeft genomen binnen 5
werkdagen aan het andere college (de herindelingspartner) ter beschikking gesteld;



Het college van burgemeester en wethouders geeft binnen 10 werkdagen schriftelijk en

beargumenteerd aan of er wel of geen bezwaren tegen het raadsvoorstel zijn. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van het format dat onderdeel uitmaakt van dit protocol. Indien binnen 10

werkdagen na ontvangst van het raadsvoorstel de fusiepartner geen reactie heeft gegeven, wordt
uitgegaan dat er geen bezwaar bestaat;


Indien er een bezwaar wordt geuit wordt hierover eerst overleg gevoerd tussen de

portefeuillehouders financiën en zo nodig tussen de colleges van burgemeester en wethouders,
met als doel over die onderdelen waarop bezwaar is, overeenstemming te bereiken;


In bijzondere gevallen (bijv. als één van de gemeenten om een reactie vanuit de provincie vraagt)
wordt het betreffende raadsvoorstel binnen 5 dagen na besluitvorming in het college ter
beschikking gesteld aan de provincie;

2

19.254620



De gemeenteraad die daarna het betreffende raadsbesluit heeft genomen stuurt het besluit binnen
14 dagen (via de berichtenbox) naar GS, samen met de eventuele verklaring namens de colleges
van de herindelingspartner;




Na toetsing en formele goedkeuring van GS kan tot uitvoering van het besluit worden overgegaan;
De besluiten worden volgens het vaste format ook ter kennisname aan de gemeenteraden
gebracht.

Over de volgende onderwerpen wordt afgesproken een lichte procedure te volgen:
a)

Incidentele niet geraamde exploitatie-uitgaven/inkomsten vanaf € 25.000 tot en met €

b)

Structurele niet geraamde exploitatie-uitgaven/inkomsten vanaf € 15.000 tot en met €

50.000;
25.000.

“ Zware” afstemmingsprocedure

In het kader van dit protocol wordt met “zware procedure” bedoeld:


Het betreffende raadsvoorstel wordt door het college dat het besluit heeft genomen binnen 5

werkdagen schriftelijk aan de andere college (de herindelingspartner) ter beschikking gesteld;


Het college van burgemeester en wethouders geeft binnen 10 werkdagen schriftelijk en

beargumenteerd aan of er wel of geen bezwaren tegen het raadsvoorstel zijn. Hierbij wordt

gebruik gemaakt van het format dat onderdeel uitmaakt van dit protocol (zie het bijgevoegde
format);


Indien er een bezwaar wordt geuit wordt hierover eerst overleg gevoerd tussen de colleges van
burgemeester en wethouders met als doel over die onderdelen waarop bezwaar is
overeenstemming te bereiken;



De gemeenteraad die daarna het betreffende besluit heeft genomen stuurt het besluit binnen
14 dagen na besluitvorming naar GS, samen met de verklaring van het college (de
fusiepartner);



De besluiten worden daarna volgens het vaste format ook ter goedkeuring aan de

gemeenteraad gebracht die van de besluiten vallende onder de zware procedure zo nodig hun
aandachtspunten kunnen meegeven;


De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om tot 5 werkdagen voor (eventuele)

behandeling (in de eigen gemeenteraad) schriftelijke vragen te stellen over het besluit van de
buurgemeente;


De beantwoording van de door de buurgemeente gestelde vragen betrekt de buurgemeente bij
een toetsing van het besluit in hun eerstvolgende raadsvergadering



Na goedkeuring in de eerstvolgende raadsvergadering van de andere gemeenteraad, waar het
besluit ter kennis name is gebracht, wordt het besluit samen met de eventuele verklaring van
de gemeenteraad toegezonden naar GS voor definitieve toetsing;



Na formele goedkeuring GS kan tot uitvoering van het besluit worden overgegaan.

Over de volgende onderwerpen wordt afgesproken een zware procedure te volgen:
a)

Begrotingen, tussenrapportages, jaarrekeningen en kadernota (Landerd) / begrotingsnotities

b)

Nieuwe investeringskredieten vanaf € 25.000;

c)

d)
e)
f)

(Uden);

Incidentele niet geraamde exploitatie-uitgaven/inkomsten vanaf € 50.000;
Structurele niet geraamde exploitatie-uitgaven/inkomsten vanaf € 25.000;

Beleidsnota’s met financiële gevolgen voor zover deze niet zijn opgenomen in de begroting of
begrotingswijziging;

Besluiten over het uitlenen van gelden en het waarborgen van geldelijke verplichtingen door
anderen aan te gaan;
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g)

Besluiten tot het kopen, ruilen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken, met

uitzondering van besluiten met betrekking tot onroerende zaaktransacties ter realisering van
reguliere bestemmingsplannen conform de uitgangspunten van de vastgestelde

h)
i)

j)
k)

exploitatieopzetten;

Besluiten tot het vaststellen van nieuwe grond- en vastgoedexploitaties;

Besluiten over zogenaamde Publiek Private Samenwerking. PPS-overeenkomsten voor zover
deze wat betreft financiële gevolgen niet voorzien zijn in de vigerende begroting;

Besluit tot oprichting van en de deelneming in verbonden partijen voor zover deze wat betreft
de financiële gevolgen niet voorzien zijn in de vigerende begroting;

Besluiten over personeelsaangelegenheden: hieronder worden verstaan besluiten van het

college en wethouders betreffende vaststelling/wijziging van de rechtspositieregeling (inclusief
bezoldigingsregeling) en uitvoerings- en andere besluiten van het college. Uitzondering wordt
hierbij gemaakt voor besluiten betreffende personeelsaangelegenheden voor zover passend

binnen bestaande formatieplannen en beschikbare budgetten. Hierover vindt geen afstemming
l)

plaats en is ook geen goedkeuring van GS nodig;

Besluiten tot vaststelling van (wijzigingen van) belastingverordeningen. Uitzondering hierop

zijn besluiten over (wijziging van) belastingverordeningen, die strekken tot het kostendekkend
maken of houden van rechten en het trendmatig verhogen van tarieven. Hierover vindt geen
afstemming plaats en is ook geen goedkeuring van GS nodig;

m) Besluiten die afwijken van de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet en besluiten
waarbij gebruik wordt gemaakt van een eventuele hardheidsclausule in de verordening.

6. Afstemming risico’s

De portefeuillehouders financiën (namens de colleges) informeren elkaar actief over risico’s, en

ontwikkelingen met betrekking tot het risicoprofiel en de ontwikkeling van het weerstandsvermogen.
7. Zorgvuldige omgang met informatie en geheimhouding

De beide gemeenten gaan prudent om met alle informatie die in het kader van de wederzijdse

afstemming met elkaar wordt gedeeld. Dat betekent dat documenten en voorgelegde besluiten niet
met derden worden gedeeld voordat deze openbaar zijn.

Voor besluiten waarvoor geheimhouding geldt (zoals bedoeld in artikel 10 Wob) en de daarbij

behorende documenten maken de concerncontrollers separate maatwerkafspraken teneinde de
geheimhouding te borgen totdat deze wordt opgeheven.
8. Evaluatie protocol

Ieder half jaar na vaststelling van dit protocol, of zoveel eerder als gewenst, worden door de

portefeuillehouders financiën de in dit protocol vastgelegde afspraken geëvalueerd. Aan de hand van
de conclusies van deze evaluatie wordt bepaald of een bijstelling van het protocol aan de colleges en
raden zal worden voorgelegd.
9. Inwerkingtreding protocol

Het protocol is na vaststelling door de gemeenteraden van de gemeenten Landerd en Uden per 2410-2019 van toepassing
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Beantwoording toezegging uit gezamenlijke voorbereidende commissie van 30
september jl.
Toezegging bij Agendapunt 6 Raadsvoorstel protocol besluitvormingsprocessen:


Toegezegd is een schriftelijk antwoord over de vraag of e.e.a. tot veranderingen leidt in de
positie, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de gemeenteraad.

Beantwoording:


De rol/verantwoordelijkheden van de gemeenteraad veranderen niet.
Alleen in relatie naar de andere herindelingsgemeente heeft de wethouder financiën het
mandaat om (namens) het college overleg te voeren over college- en raadsvoorstellen wanneer
deze (mogelijke) consequenties voor de andere gemeente kunnen hebben. De uiteindelijke
beslissingsbevoegdheid blijft bij de gemeenteraad.

17 oktober 2019
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Agendapunt:
Beleidsprogramma:
Portefeuillehouder:
Zaaknummer:

Bestuur en ondersteuning
Burgemeester M.C. Bakermans
5629-2019:771558 - 2019

Aan de Raad.
Onderwerp
Planning- en controlcyclus gemeenten Landerd en Uden
Advies
1.
Vaststellen van de planning- en controlcyclus gemeenten Landerd en Uden
Inleiding
Vooruitlopend op de voorgenomen herindeling van de gemeente Landerd en Uden per 1 januari
2022 zal er in 2021 sprake zijn van een afwijkende planning en controlcyclus en afwijkende
planning en controlproducten. In deze notitie wordt nog geen antwoord gegeven op de vraag
welke instrumenten het bestuur en het management nodig hebben om ‘in control’ te zijn. Dit zal
mede afhankelijk zijn van de besturingsfilosofie en de visie van de nieuw te vormen gemeente.
Beoogd effect
Een eenduidige dezelfde aanpak van de planning- en controlcyclus in beide gemeenten.
Argumenten
1.1. Een eenduidige planning- en controlcyclus is nodig om de diverse financiële en
beleidsprocessen in goede banen te leiden.
De bouw van een nieuwe gemeente betekent dat er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden
over de manier waarop ‘planning en control’ wordt ingericht. Hiermee wordt bedoeld: de
instrumenten waarmee en waardoor management en bestuur inzicht hebben in financiële
gegevens en processen en daarop kunnen sturen. Concreet gaat het hier om zaken zoals de
begroting, de jaarrekening, management- en bestuursrapportages, e.d.
Kanttekeningen
Niet van toepassing
Financiën
Niet van toepassing
Communicatie
De afwijkende planning- en controlcyclus wordt aan beide ambtelijke organisaties bekend
gemaakt, zodat op een eenduidige wijze gewerkt kan worden.
Uitvoering
De (eenduidige) planning- en controlcyclus van de gemeenten Landerd en Uden wordt per 2410-2019 opgepakt (na besluit herindeling).

Bijlage(n)
1: Planning- en controlcyclus 2021-2022 Landerd en Uden
Zeeland, 17 september 2019
Burgemeester en wethouders van Landerd,
de secretaris,
de burgemeester,
C.C. Boode

M.C. Bakermans
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RAADSADVIES

Zaakdossier: D00134998
Planning- en controlcyclus gemeenten Landerd en Uden

2019/13399
Auteur

:

H.W.M. Spierings

Afdeling

:

Middelen

E-mail

:

Erik.Spierings@uden.nl

Effect op de begroting

Port.

:

F. van Lankvelt

☐

Ja

☒

Nee

Onderwerp

Planning en controlcyclus gemeenten Landerd en Uden

Advies
1.

In te stemmen met de planning en controlcyclus gemeenten Landerd en Uden

Inleiding

Vooruitlopend op de voorgenomen herindeling van de gemeente Landerd en Uden per 1 januari 2022
zal er in 2021 sprake zijn van een afwijkende planning en controlcyclus en afwijkende planning en

controlproducten. In deze notitie wordt nog geen antwoord gegeven op de vraag welke instrumenten

het bestuur en het management nodig hebben om ‘in control’ te zijn. Dit zal mede afhankelijk zijn van
de besturingsfilosofie en de visie van de nieuw te vormen gemeente.

Beoogd effect

Een eenduidige dezelfde aanpak van de planning- en controlcyclus in beide gemeenten.

Duurzaamheid
N.v.t.

Argumenten
1.1. Een eenduidige planning- en controlcyclus is nodig om de diverse financiële en beleidsprocessen
in goede banen te leiden.
De bouw van een nieuwe gemeente betekent dat er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden
over de manier waarop ‘planning en control’ wordt ingericht. Hiermee wordt bedoeld: de

instrumenten waarmee en waardoor management en bestuur inzicht hebben in financiële gegevens
en processen en daarop kunnen sturen. Concreet gaat het hier om zaken zoals de begroting, de
jaarrekening, management- en bestuursrapportages, e.d.

Kanttekeningen
n.v.t.

Financiën
n.v.t.

Communicatie

Dit advies is openbaar en wordt aan beide ambtelijke organisaties bekend gemaakt, zodat op een
eenduidige wijze gewerkt kan worden.

Vervolg

De (eenduidige) planning- en controlcyclus van de gemeenten Landerd en Uden wordt per 24-102019 opgepakt (na besluit herindeling).

Bijlagen
1.

Planning- en controlcyclus 2021-2022 Landerd en Uden (19.210111)

Uden, 17 september 2019

Burgemeester en wethouders van Uden
de secretaris

de burgemeester

drs. D. van Deurzen

drs. H.A.G. Hellegers
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RAADSBESLUIT
Zaaknummer: 5629-2019

Agendapunt: Planning- en controlcyclus gemeenten Landerd en Uden

De raad van de gemeente Landerd;
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Landerd d.d. 17 september 2019;
B E S L U I T:
Vaststellen van de planning- en controlcyclus gemeenten Landerd en Uden
Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Landerd
van 24 oktober 2019.
De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

E.E. Weijenberg

M.C. Bakermans
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D00134998 Advies Raadsbesluit

RAADSBESLUIT

Zaakdossier: D00134998
De Raad van de gemeente Uden;
gelezen het advies van het College van burgemeester en wethouders van 17 september 2019;
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
besluit
In te stemmen met de planning- en controlcyclus gemeenten Landerd en Uden.
Vastgesteld in de openbare vergadering van 24 oktober 2019
De raad voornoemd
de griffier

de burgemeester

drs. M.A.J.R. Hermans

drs. H.A.G. Hellegers
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Bijlage 1: Planning- en controlcyclus 2021-2022 Landerd en Uden
Vooruitlopend op de voorgenomen herindeling van de gemeente Landerd en Uden per 1 januari
2022 zal er in 2021 sprake zijn van een afwijkende planning en controlcyclus en afwijkende planning
en controlproducten.
In deze notitie wordt nog geen antwoord gegeven op de vraag welke instrumenten het bestuur en
het management nodig hebben om ‘in control’ te zijn. Dit zal mede afhankelijk zijn van de
besturingsfilosofie en de visie van de nieuw te vormen gemeente.
In deze notitie wel op hoofdlijnen de belangrijkste planning en controlproducten rond het
samenvoegingsproces.

Budgetoverheveling
2021

Inventarisatie huidige planning en controlcyclus
Gemeente Uden 2021

Bestuursrapportage
2021

Begrotingsnotitie
2022
Programmarekening
2020

2020

Programmabegroting
2022
2020

2020
maart

juli

november

Inventarisatie huidige planning en controlcyclus

december

Budgetoverheveling 2021
(NIEUW)

Gemeente Landerd 2021
1e Burap
2021

2e Burap
2021

Kadernota 2022
Programmabegroting
2022

maart

juli

november

december

Voorstel t.b.v. nieuw te vormen gemeente Maashorst i.o.
Omschrijving
Programmarekening 2020
Gemeente Uden
Programmarekening 2020
Gemeente Landerd

Maand van behandeling
juli 2021

Begrotingsnotitie 2022
Gemeente Maashorst i.o
Programmabegroting 2022
Gemeente Maashorst i.o.
Geïntegreerde
Bestuursrapportage/2e Burap
2021
Geïntegreerd voorstel tot
Budgetoverheveling 2021
Programmabegroting 2022
Gemeente Maashorst
Programmarekening 2021
voormalige gemeente Uden
Programmarekening 2021
voormalige gemeente Landerd
Begrotingsnotitie 2023
Gemeente Maashorst

Raad
Gemeenteraad Uden

juli 2021

Gemeenteraad Landerd

juli 2021

Gemeenteraad Landerd en
Uden
Gemeenteraden Landerd en
Uden (voorlopige vaststelling)
Gemeenteraden Landerd en
Uden

november 2021
december 2021
december 2021
januari 2022
juli 2022
juli 2022
Juli 2022

Gemeenteraden Landerd en
Uden
Gemeenteraad gemeente
Maashorst
Gemeenteraad gemeente
Maashorst
Gemeenteraad gemeente
Maashorst
Gemeenteraad gemeente
Maashorst

Programmarekening 2020
Beide gemeenteraden stellen hun eigen Programmarekening 2020 op en vast.

Begrotingsnotitie 2022 Gemeente Maashorst i.o.
In verband met de samenvoeging per 1 januari 2022 worden voor Programmabegroting 2022-2025
de kaders/uitgangspunten gezamenlijk vastgesteld. Deze uitgangspunten worden vastgelegd in de
Begrotingsnotitie 2022 Gemeente Maashorst i.o. Een actualisatie van het Meerjarig
investeringsprogramma maakt eveneens onderdeel uit van deze notitie. Verder wordt een voorstel
toegevoegd rond de afstemming van de belastingtarieven met ingang van Begrotingsjaar 2022.
Mocht er nog geen keuze gemaakt zijn over de systematiek van begroten (tegen lopende prijzen of
tegen constante prijzen) dan zal ook hier een voorstel voor worden gedaan.
Overige onderdelen van deze notitie zijn
-

Een 1e voortgangsrapportage van de lopende begroting van de gemeente Uden
met als peildatum maart 2021

-

Een 1e financiële afwijkingenrapportage op grond van de lopende begroting van beide
gemeenten met als peildatum maart 2021.

Voor wat betreft de bestuurlijke bespreking van de Begrotingsnotitie 2022 zou ervoor gekozen
kunnen worden om de nieuwe gemeente aangaande onderdelen in een gezamenlijk college en
raadstraject te bespreken.

Programmabegroting 2022 Gemeente Maashorst
Volgens de gemeentewet artikel 190 en 191 dient het college tijdig een concept begroting aan te
bieden aan de Raad. De Raad moet vervolgens voor 15 november voorafgaand aan het nieuwe jaar
de Begroting vaststellen en ter goedkeuring verstrekken aan de Provinciaal financieel
toezichthouder.
In geval van een herindeling is de raad van de nieuwe gemeente het bevoegd gezag om de
Programmabegroting vast te stellen. Die raad is eerst begin januari 2022 geïnstalleerd en kan dus op
zijn vroegst medio januari de Programmabegroting 2022-2025 vaststellen. Concreet betekent dit dat
we
1. Niet de termijn halen van 15 november, zoals gesteld in de Gemeentewet
2. In principe tot het moment van vaststelling (medio januari) formeel geen uitgaven kunnen
doen.
Dit is uiteraard een niet wenselijke situatie. Daarom is in de wet Arhi opgenomen dat voor het tijdvak
waarin voor de nieuwe gemeente nog geen begroting is vastgesteld, burgemeester en wethouders
van de nieuwe gemeente bevoegd zijn tot het doen van uitgaven voor zover daartegen bij
gedeputeerde staten geen bezwaar bestaat (artikel 47, lid2).
Het is daarom bevorderlijk dat Programmabegroting 2022-2025 snel wordt vastgesteld door de
nieuwe Raad.
Om het proces van vaststelling van de Programmabegroting 2022-2025 door de nieuwe
gemeenteraad zo eenvoudig mogelijk te maken stellen we het volgende voor:
1. Vanaf mei 2021 wordt de concept Programmabegroting 2022-2025 voor de nieuwe gemeente
samengesteld. Uitgangspunt hierbij is de indeling van de Programmabegroting op basis van de
taakvelden van de BBV (zowel Landerd als Uden hebben nu een indeling bijna gelijk aan deze
taakindeling, mogelijk komen we er al eerder samen uit om te kiezen voor een gezamenlijke
variant, veiligheidshalve heb ik de taakvelden van de BBV als alternatief opgenomen)
2. De Programmabegroting 2022-2025 is beleidsarm
3. De budgetten zoals opgenomen in de meerjarenbegroting van de Programmabegroting 20212024 dienen als uitgangspunt. De budgetten van beide gemeenten worden simpelweg opgeteld.
4. In 2020 wordt een gezamenlijk financieel beleid geformuleerd. Dit wordt in ieder geval
vastgelegd in de Begrotingsnotitie 2022 en zal worden gehanteerd bij het opstellen van
Programmabegroting 2022-2025.

5. In september 2021 is de Programmabegroting in concept beschikbaar en kan het bestuurlijke
besluitvormingstraject in. Voorstel om zowel college als raadsbehandeling gezamenlijk te doen.
Uiteindelijk doel is het voorlopig vaststellen van de Programmabegroting door beide raden.
6. In januari 2022 wordt de voorlopig vastgestelde Programmabegroting 2022-2025 ter vaststelling
aangeboden aan de nieuwe gemeenteraad.
7. Het college kan indien gewenst, nieuw beleid op basis van een nieuw
coalitieprogramma/uitvoeringsprogramma als voorstel meenemen ter aanpassing van de
Begroting. Dit voorstel kan opgenomen worden in de Begrotingsnotitie 2023 (voorjaarsnota
2023).
Geïntegreerde Bestuursrapportage / 2e Burap 2021
De Bestuursrapportage 2021 wordt in een gezamenlijke collegevergadering vastgesteld. Beide
gemeenteraden krijgen dezelfde informatie aangeboden. De beslispunten zijn als volgt:
Gemeente Uden:
-

Behandeling en vaststelling voortgangsrapportage 2021, 2e financiële afwijkingenrapportage
en bij behorende begrotingswijziging.
Kennis nemen van het geactualiseerd structureel meerjarenperspectief (a.g.v. deze
rapportage) van de nieuwe gemeente.
Kennis nemen van de rapportage van de gemeente Landerd

Gemeente Landerd:
-

Behandeling en vaststelling 2e Burap (2e financiële afwijkingenrapportage en bij behorende
begrotingswijziging).
Kennis nemen van het geactualiseerd structureel meerjarenperspectief (a.g.v. deze
rapportage) van de nieuwe gemeente.
Kennis nemen van de rapportage van de gemeente Uden

Het geactualiseerd structureel meerjarenperspectief wordt door het nieuw college / de nieuwe
raad van de nieuwe gemeente betrokken bij de Begrotingsnotitie 2023 (voorjaarsnota 2023)
Geïntegreerd voorstel tot Budgetoverheveling 2021
Zodra er beleidsinhoudelijke noodzaak is om de middelen te behouden voor uitvoering van de
prestatie in het volgend jaar, de uitvoering van de prestatie in het nieuwe jaar kan worden ingebed in
de werkplanningen en er daadwerkelijke realisatie plaats kan vinden uiterlijk vóór afronding van het
nieuwe jaar kan het college de raad voorstellen tot overheveling van desbetreffende budgetten. Nog
een belangrijke spelregel is dat er voor de betreffende uitgaven ook in het nieuwe jaar geen
structureel budget beschikbaar is.
Dit raadsvoorstel wordt geagendeerd voor de laatste raadsvergadering van de Raden van Uden en
Landerd.
De beslispunten zijn als volgt:

Gemeente Uden:
- Instemmen met het raadsvoorstel Budgetoverheveling 2021 naar 2022 van de gemeente
Uden.
- Kennis nemen van het raadsvoorstel van de gemeente Landerd inzake budgetoverheveling
2021 naar 2022.
Gemeente Landerd:
-

Instemmen met het raadsvoorstel Budgetoverheveling 2021 naar 2022 van de gemeente
Landerd.
Kennis nemen van het raadsvoorstel van de gemeente Uden inzake budgetoverheveling 2021
naar 2022.

De financiële verwerking van het budgetoverhevelingsvoorstel is een technische verwerking
(balans/reserve mutatie) die verder geen actieve melding behoeft voor de nieuwe raad van de
nieuwe gemeente .
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Aan de Raad.
Onderwerp
Vaststelling bestemmingsplan ‘Kerkstraat 130a’ in Zeeland
Advies
1. In te stemmen met de beoordeling van de zienswijze in de ‘nota zienswijzen
bestemmingsplan ‘Kerkstraat 130a’ en de zienswijze ongegrond te verklaren.
2. Het bestemmingsplan ‘Kerkstraat 130a’ (planidentificatienummer
NL.IMRO.1685.BPZee2019kerks130a-VG01)vast te stellen.
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
Inleiding
Initiatiefnemer heeft op 6 december 2018 een verzoek ingediend voor het opstellen / vaststellen
van een bestemmingsplan voor het wijzigen van de bestemming ‘detailhandel’ naar ‘wonen en
tuin’. Op 15 november 2016 is al een omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van het
gebruik naar woonbestemming met de kruimelgevallenregeling.
Op 29 mei 2018 heeft het college besloten in principe medewerking te verlenen aan het verzoek
om de bestemming detailhandel om te zetten naar wonen en tuin. Wij hebben het
ontwerpbestemmingsplan met ingang van 17 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage
gelegd. U bent hier doormiddel van een raadsinformatiebrief van op de hoogte gebracht (13 juni
2019). Tijdens deze periode is er 1 zienswijze ingediend.
Wij vragen u nu om het bestemmingsplan vast te stellen.
Beoogd effect
Het omzetten van de bestemming ‘detailhandel’ naar ‘wonen en tuin’ mogelijk maken.
Argumenten
1.1.
De ingediende zienswijze is beoordeeld
Er is 1 zienswijze ingediend. De zienswijze is samengevat en beantwoord in de nota
zienswijzen. De zienswijze is ongegrond en er is naar aanleiding van de zienswijze geen
wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan.

2.1 Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
Buiten aanpassingen naar aanleiding van zienswijzen kan er ook ambtshalve reden zijn om
wijzigingen door te voeren. Voor dit bestemmingsplan is dit niet aan de orde. Er wordt
geadviseerd om de raad voor te stellen het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.
3.1 het vaststellen van een exploitatieplan is niet nodig
Er is een planschadeovereenkomst gesloten. Het kostenverhaal is op deze wijze voldoende
verzekerd. Daarom hoeven wij geen exploitatieplan op te stellen. Op basis van artikel 6.2.1a
onder b en c Bro zijn er geen verhaalbare kosten. Door het sluiten van een
planschadeovereenkomst is de economische uitvoerbaarheid derhalve verzekerd.
Kanttekeningen
N.v.t.
Financiën
De leges voor het behandelen van het bestemmingsplan bedragen € 4.500,10
Met een overeenkomst worden eventuele planschades verhaald op de initiatiefnemer (zie
argument 3.1)
Communicatie
Het besluit tot vaststelling maken we op de gebruikelijke manier bekend (gemeentelijke
website, in de Arena en Staatscourant).
Uitvoering
Als u instemt met dit voorstel wordt het bestemmingsplan voor zes weken ter inzage gelegd. Dit
zal op de gebruikelijk wijze bekend worden gemaakt (zie communicatie).
Bijlage(n)
1. Vast te stellen bestemmingsplan Kerkstraat 130a in Zeeland
2. Bijlagen behorende bij het bestemmingsplan Kerkstraat 130a in Zeeland
3. Nota zienswijzen
4. Zienswijze (geanonimiseerd)
Zeeland, 17 september 2019
Burgemeester en wethouders van Landerd,
de secretaris,
de burgemeester,

C.C. Boode

M.C. Bakermans
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1. INLEIDENDE REGELS
Artikel 1.

Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:
1.1 Plan
het bestemmingsplan ‘Kerkstraat 130a Landerd - 2019’, met identificatienummer
NL.IMRO.1685.BPZee2019kerks130a-OW01 van de gemeente Landerd;
1.2 Bestemmingsplan
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij
behorende bijlagen.
1.3 Aan huis gebonden activiteit
een beroeps- of bedrijfsmatige activiteit die in of bij een woning door de bewoner wordt
uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en die een
ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;
1.4 Aanbouw
een aan een hoofdgebouw toegevoegde, afzonderlijke ruimte die qua afmetingen en/of in
visueel opzicht (onder meer voor wat betreft goothoogte, dakhelling en/of dakvorm)
ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.
1.5 Aanduiding
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge
de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze
gronden.
1.6 Archeologische waarden
cultuurhistorische waarden die bestaan uit de aanwezigheid van een bodemarchief met
sporen van vroegere menselijke bewoning en/of grondgebruik daarin, en als zodanig het
cultuurhistorisch erfgoed vertegenwoordigt.
1.7 Bebouwing
één of meer gebouwen en / of bouwwerken geen gebouwen zijnde.
1.8 Bed and breakfast
een kleinschalige overnachtingsaccommodatie gericht op het bieden van de mogelijkheid
tot een toeristisch en veelal kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt, gevestigd
in een woonhuis of bijbehorende aan- of uitbouw of bijgebouw en volledig gedreven door
de bewoner van het betreffende woonhuis.
1.9 Bedrijfsvloeroppervlakte (bvo)
de totale vloeroppervlakte van de ruimte binnen een bouwwerk en/of op een terrein die
wordt gebruikt voor de uitoefening van een bedrijf, kantoor, dienstverlenende instelling
of een aan huis gebonden activiteit, inclusief opslag- en administratieruimten en
dergelijke.
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1.10 bedrijfswoning:
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het
huishouden van) een persoon wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het
gebouw of het terrein noodzakelijk is.
1.11 Bestaand:
a. ten aanzien van bouwwerken: bouwwerken die op het tijdstip van
inwerkingtreding van dit plan bestonden of in uitvoering waren, dan wel gebouwd
zijn of gebouwd kunnen worden overeenkomstig de Woningwet of Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht of krachtens die wetten gegeven voorschriften;
b. ten aanzien van gebruik: gebruik van gronden en opstallen zoals dat aanwezig is
op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan.
1.12 Bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak;
1.13 Bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.14 Bijgebouw:
een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden
kan worden van het op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw en dat in
architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.
1.15 Bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen en het
vergroten van een bouwwerk.
1.16 Bouwgrens
De grens van een bouwvlak
1.17 Bouwlaag
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of nagenoeg gelijke hoogte
liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en
met uitsluiting van onderbouw en zolder.
1.18 Bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar
behorende bebouwing is toegelaten;
1.19 Bouwvlak:
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de
regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.
1.20 Bouwwerk:
een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is
verbonden.
1.21 Carport
een dakconstructie, vrijstaand zonder wanden dan wel aan maximaal drie zijden
begrensd door de gevels van belendende gebouwen, bestemd voor het overdekt stallen
van auto's.
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1.22 Cultuurhistorische waarde
De aan een bouwwerk of een gebied toegekende waarde die wordt gekenmerkt door het
beeld dat is ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis heeft
gemaakt van dat bouwwerk of dat gebied.
1.23 Detailhandel:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het
verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor
gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of
bedrijfsactiviteit.
1.24 Dienstverlening
een bedrijfsmatige activiteit met een uitsluitend of in hoofdzaak dienstverlenende of
verzorgende taak al dan niet met een baliefunctie, zoals: uitzendbureaus, reisbureaus,
wasserettes, kapsalons, bijkantoren van banken en van sociaal-culturele instellingen,
postagentschappen, telefoon-, internet-, telegraaf- en telexdiensten, snelfoto-ontwikkelen copy-shops, videotheken en autorijscholen.
1.25 Eerste bouwlaag
de bouwlaag op de begane grond.
1.26 Escortbedrijf
de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon die bedrijfsmatig of in een
omvang alsof zij bedrijfsmatig is prostitutie aanbiedt die op een andere plaats dan in de
bedrijfsruimte wordt uitgeoefend.
1.27 Functie
activiteiten ten behoeve waarvan gebruik van gebouwen en/of gronden of aangewezen
delen daarvan is toegestaan.
1.28 Garagebox
stallingsruimte voor één auto, deel uitmakend van een complex van dergelijke stallingen.
1.29 Gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte, geheel of gedeeltelijk met
wanden omsloten ruimte vormt;
1.30 Groepsmatige activiteit
een beroeps- of bedrijfsmatige activiteit die in of bij een woning door de bewoner wordt
uitgeoefend in de vorm van het verlenen van diensten en het geven van onderricht en
informatie aan 3 of meer personen tegelijk, kinderopvang daaronder mede begrepen.
1.31 Hobbymatig agrarisch grondgebruik
het gebruik van grond ten behoeve van agrarische activiteiten in een omvang die niet als
bedrijfsmatig kan worden beschouwd, met uitzondering van volkstuinen.
1.32 Hoofdgebouw:
een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de
verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien
meer panden of bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het
belangrijkst is.
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1.33 Huishouden
de leefvorm of samenlevingsvorm van een alleenstaande of een gezin, waaronder mede
wordt begrepen:
a. één, of meerdere personen, die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge
persoonlijke verbondenheid gericht op een duurzaam samenzijn;
b. het inwonen of het bewonen van kamers door ten hoogste 2 verwanten of andere
personen in het hoofdgebouw en/of aan-en uitbouw;
c. een met een gezin gelijk te stellen samenlevingsverband, waaronder mede wordt
begrepen:
1. een woongroep van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of
psychische beperking of aandoening met inbegrip van begeleiding en toezicht
gericht op zelfstandige bewoning;
2. de gezamenlijke huisvesting van een groep van maximaal 4 niet verwante
personen, die gebruik maken van de gemeenschappelijke voorzieningen in de
woning.
1.34 Individuele praktijk c.q. eenmansbedrijf
een praktijk of bedrijf, uitgeoefend door één beroepsuitoefenaar al dan niet
administratief of anderszins ondersteund door ten hoogste één andere persoon.
1.35 Kantoor:
een ruimte of bij elkaar horende ruimten die bestemd is/zijn om voornamelijk te worden
gebruikt voor administratieve werkzaamheden of administratieve dienstverlening.
1.36 Kantoor met baliefunctie:
een kantoor met een publieksaantrekkende hoofdfunctie zoals een bank, postkantoor,
reisbureau en uitzendbureau.
1.37 Kelder
een geheel of nagenoeg geheel, dat wil zeggen maximaal 0,5 m boven peil, ondergronds
gelegen ruimte, die grotendeels is gesitueerd onder een bijbehorend bovengronds
bouwwerk.
1.38 Lijst van rechtstreeks toelaatbare aan huis gebonden activiteiten:
de lijst, behorende bij deze regels, waarin is aangegeven welke beroeps- en
bedrijfsmatige activiteiten rechtstreeks toelaatbaar zijn in woningen.
1.39 Mantelzorg:
het bieden van zorg aan eenieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of
sociale vlak, op vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband.
1.40 Milieuzoneringslijst
de lijst van handels- en bedrijfsactiviteiten die onderdeel uitmaakt van de regels, waarin
deze activiteiten naar milieucategorie zijn onderscheiden.
1.41 Onderbouw:
een gedeelte van een gebouw dat gedeeltelijk onder peil is gelegen.
1.42 Overkapping/ carport
een dakconstructie vrijstaand zonder wanden dan wel aan maximaal drie zijden begrensd
door de gevels van belendende gebouwen, die niet wordt aangemerkt als een gebouw.

Kom Zeeland en Kom ‘t Oventje- Kerkstraat 130a, Zeeland- 2019

11

1.43 Peil:
a. voor bouwwerken op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg
grenst: de hoogte van de kruin van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang;
b. in alle andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende, afgewerkte,
normale maaiveld.
1.44 Prostitutie
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander
tegen vergoeding.
1.45 Ruimtelijke kwaliteit
de kwaliteit van de ruimte zoals bepaald door de gebruikswaarde, de belevingswaarde en
de toekomstwaarde van die ruimte.
1.46 Seksinrichting
de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang
alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van
erotisch-pornografische aard plaatsvinden; onder een seksinrichting worden in elk geval
verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, parenclub of een
prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische-massagesalon, al dan niet in
combinatie met elkaar.
1.47 Uitbouw
de vergroting van een bestaande ruimte in een hoofdgebouw die qua afmetingen en/of in
visueel opzicht (onder meer wat betreft (goot)hoogte, dakhelling en/of dakvorm),
ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.
1.48 Verdieping
elke bouwlaag boven de eerste bouwlaag op de begane grond.
1.49 Voorgevellijn
de lijn (in hoeksituaties: de lijnen) waarin de naar de weg of ander openbaar gebied
gekeerde gevel(s) van het dichtst bij die weg of ander openbaar gebied gelegen gebouw
is (zijn) gelegen alsmede het verlengde daarvan.
1.50 Waterhuishoudkundige voorzieningen
voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede waterkering, wateraanvoer,
waterafvoer, waterberging, waterinfiltratie en waterkwaliteit, zoals infiltratiekratten,
wadi's, infiltratiegreppels, doorlatende bestrating en infiltratie- en transportriolen, dijken,
dammen, grondwallen, duikers, stuwen, gemalen en inlaten.
1.51 Wonen
het bewonen van een woning.
1.52 Woning
een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan
één huishouden.
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1.53 Woongebouw:
een gebouw dat meerdere naast elkaar gelegen en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar
gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijk als een eenheid kan worden beschouwd.
1.54 Woonhuis:
een gebouw, dat één grondgebonden woning omvat.
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Artikel 2.

Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1 Afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens:
de kortste afstand van het verticale vlak in de zijdelingse bouwperceelgrens tot enig punt
van het op dat bouwperceel voorkomende bouwwerk.
2.2 Bebouwd(e) oppervlak(te) van een bouwperceel:
de oppervlakte van alle op een bouwperceel aanwezige bouwwerken tezamen.
2.3 Het bebouwingspercentage:
de oppervlakte, die met gebouwen (carports en overkappingen inbegrepen) is bebouwd,
uitgedrukt in procenten van de oppervlakte van het bouwperceel, voor zover dat is
gelegen binnen de bestemming, of binnen een in de regels nader aan te duiden gedeelte
van die bestemming; bij het bepalen van de oppervlakte van een bouwperceel waarop
een of meer woningen mogen worden gebouwd, wordt de oppervlakte van de bij de
woning behorende bestemming 'Tuin' meegerekend; de oppervlakte wordt altijd in
gehele getallen bepaald.
2.4 De breedte, diepte c.q. lengte van een bouwwerk:
tussen de buitenwerkse hoofdgevelvlakken en/of de harten van gemeenschappelijke
scheidingsmuren.
2.5 De ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet meegerekend.
2.6 De breedte van een bouwperceel:
tussen de zijdelingse perceelsgrenzen, gemeten over tenminste 3/4 van de lengte van
het bouwperceel, in welke lengte in ieder geval het bouwvlak aanwezig is of de
toegestane situering van het hoofdgebouw indien geen bouwvlak is aangegeven.
2.7 De goothoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een
daarmee gelijk te stellen constructiedeel.
2.8 De inhoud van een bouwwerk:
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het
hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.
2.9 De bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen
gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals
schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.
2.10 De oppervlakte van een bouwwerk:
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van
het bouwwerk.
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2. BESTEMMINGSREGELS
Artikel 3.

Tuin

3.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. tuinen en erven als deel van het bouwperceel horend bij de voor 'Wonen Halfvrijstaand' bestemde gronden;
b. andere functies die ter plaatse van de bijbehorende bestemming als bedoeld
onder a zijn toegestaan;
c. ter hoogte van de aanduiding ‘Specifieke vorm van Tuin- bijgebouw’ een
vrijstaand bijgebouw met een oppervlakte van maximaal 300m2 alsmede
activiteiten, genoemd in bijlage 2: de 'lijst van rechtstreeks toelaatbare aan huis
gebonden activiteiten' met een bedrijfsvloeroppervlakte van maximaal 45 m2;
d. ondergeschikte waterhuishoudkundige voorzieningen, voorzieningen zoals
terrassen, paden en parkeervoorzieningen.
3.2
Bouwregels
3.2.1 Bouwwerken, geen gebouw zijnde
Op deze gronden mogen uitsluitend bij de woning behorende bouwwerken, geen gebouw
zijnde worden gebouwd. Hiervoor gelden de volgende regels:
a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevel van de
bijbehorende woning en langs de openbare weg of ander openbaar gebied mag
niet meer bedragen dan 1 m.
b. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen elders dan onder a bedoeld mag
niet meer dan 2 m bedragen.
c. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag vóór de
voorgevel van de bijbehorende woning niet meer bedragen dan 1 m en overigens
niet meer dan 4 m.
3.2.2
Overkappingen en carports
Op deze gronden mogen overkappingen en carports worden gebouwd. Hiervoor gelden in voorkomend geval in afwijking van het bepaalde in artikel 3.2.1 - de volgende regels.
a. Overkappingen en carports mogen uitsluitend worden gebouwd op een afstand
van ten minste 1 m achter de voorgevel van de woning.
b. De bouwhoogte van overkappingen en carports mag niet meer bedragen dan 3
m.
3.3
Afwijken van de gebruiksregels
Met een omgevingsvergunning kan ter hoogte van de aanduiding ‘Specifieke vorm van
Tuin- bijgebouw’ worden afgeweken:
a. van het bepaalde in artikel 3.1 ten behoeve van de uitoefening van activiteiten
die genoemd worden in de in bijlage 2 opgenomen 'lijst van rechtstreeks
toelaatbare aan huis gebonden activiteiten' met een grotere
bedrijfsvloeroppervlakte of die niet in die lijst genoemd worden, maar naar aard
en omvang gelijk te stellen zijn met de in die lijst wel genoemde activiteiten,
mits:
1. de woonfunctie binnen het perceel als hoofdfunctie gehandhaafd blijft en het
bedrijfsvloeroppervlak nooit meer bedraagt dan 75 m2;
2. geen onevenredige aantasting van de kwaliteit van de woonomgeving
plaatsvindt;
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3.

b.

c.

de activiteit voor wat betreft milieuaspecten kan worden ingeschaald in
categorie 1 van de milieuzoneringslijst zoals opgenomen in bijlage 3;
4. een goede verkeersafwikkeling kan worden gewaarborgd en voorzien wordt
in de parkeerbehoefte;
5. de activiteit geen sterke publieksaantrekkende werking heeft;
6. de activiteit niet is uitgesloten in de 'lijst van rechtstreeks toelaatbare aan
huis gebonden activiteiten' zoals opgenomen in bijlage 2;
van het verbod vrijstaande bijgebouwen te gebruiken voor bewoning, mits:
1. het gebruik noodzakelijk is vanuit het oogpunt van mantelzorg;
2. op het perceel al een woning aanwezig is;
3. het afwijkend gebruik tegelijkertijd niet meer dan één keer per woning wordt
toegestaan;
4. er geen sprake is van milieuhygiënische bezwaren;
5. de voor mantelzorg te gebruiken ruimte wordt ingepast binnen de
toegestane bijgebouwen, waarbij ten behoeve van mantelzorg niet meer dan
80 m² en maximaal één bouwlaag mag worden gebruikt;
6. er sprake is van zuinig ruimtegebruik;
7. het woon- en leefmilieu van de omgeving niet onevenredig wordt aangetast;
dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de
aangrenzende percelen niet onevenredig worden beperkt.
van het bepaalde in artikel 3.1 ten behoeve van de uitoefening van een bed en
breakfast, mits:
1. de woonfunctie als hoofdfunctie, dat wil zeggen voor ten minste 50%,
gehandhaafd blijft en in ieder geval niet meer dan 2 slaapkamers voor in
totaal 4 personen voor overnachtingsmogelijkheid worden gebruikt;
2. geen vrijstaande bijgebouwen hiervoor worden gebruikt;
3. een goede verkeersafwikkeling kan worden gewaarborgd en voorzien kan
worden in de parkeerbehoefte.
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Artikel 4.

Wonen- Halfvrijstaand

4.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen - Halfvrijstaand' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen in de vorm van vrijstaande en half-vrijstaande woonhuizen en daarbij
behorende bouwwerken;
b. activiteiten, genoemd in bijlage 2: de 'lijst van rechtstreeks toelaatbare aan huis
gebonden activiteiten' met een bedrijfsvloeroppervlakte van niet meer dan 40%
van de oppervlakte van hoofdgebouwen, aan- en uitbouwen en bijgebouwen tot
een maximum van 45 m2;
c. bijbehorende waterhuishoudkundige voorzieningen, parkeervoorzieningen,
paden, erven en tuinen.
4.2
Bouwregels
4.2.1 Algemeen
Bebouwing mag alleen worden opgericht ten behoeve van de doelen als genoemd in
artikel 4.1.
4.2.2 Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. Hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
b. De voorgevel van de woning moet in of evenwijdig aan de naar de weg gekeerde
bouwgrens worden gebouwd.
c. De goothoogte en de bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van
de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' is
aangegeven.
4.2.3 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen en carports
Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen en carports gelden
de volgende regels:
a. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
b. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5 m.
c. In afwijking van het bepaald onder b mag de bouwhoogte van garageboxen,
overkappingen en carports niet meer bedragen dan 3 m.
d. Dakterrassen boven aan- en uitbouwen en bijgebouwen zijn uitsluitend toegestaan
achter de achtergevel van het hoofdgebouw.
4.2.4 Bouwwerken, geen gebouw zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:
a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2
m.
b. In afwijking van het bepaalde onder a mag de bouwhoogte van erf- en
terreinafscheidingen vóór de voorgevel niet meer bedragen dan 1 m.
c. De bouwhoogte van verlichtingsarmaturen, vlaggenmasten en antennes mag niet
meer bedragen dan 5 m.
d. Op de bouw van overkappingen en carports zijn de regels in artikel 4.2.3 van
toepassing.
e. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer
bedragen dan 3 m.
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4.2.5 Bebouwingspercentage
Het bebouwingspercentage per bouwperceel mag niet meer bedragen dan 50%, met dien
verstande dat de gezamenlijke oppervlakte buiten het bouwvlak van aan- en uitbouwen,
bijgebouwen, carports en overkappingen in ieder geval 36 m² maar niet meer dan 80 m²
mag bedragen.
4.3
Afwijken van de bouwregels
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:
a. artikel 4.2.2 onder c ten behoeve van een grotere goot- en/of bouwhoogte van
hoofdgebouwen, mits
1. dit vanuit stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar is;
2. de privacy en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende percelen niet
onevenredig worden aangetast;
3. de goothoogte niet meer bedraagt dan 7,5 m en de bouwhoogte niet meer
bedraagt dan 12 m;
b. artikel 4.2.3 onder b ten behoeve van een grotere bouwhoogte van aan- en
uitbouwen en bijgebouwen, mits
1. dit vanuit stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar is;
2. de privacy en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende percelen niet
onevenredig worden aangetast;
3. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 6 m.

4.4
Afwijken van de gebruiksregels
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken:
a. van het bepaalde in artikel 4.1 ten behoeve van de uitoefening van activiteiten die
genoemd worden in bijlage 2: de 'lijst van rechtstreeks toelaatbare aan huis
gebonden activiteiten' met een grotere bedrijfsvloeroppervlakte of die niet in die
lijst genoemd worden, maar naar aard en omvang gelijk te stellen zijn met de in
die lijst wel genoemde activiteiten, mits:
1. de woonfunctie als hoofdfunctie, dat wil zeggen voor tenminste 50%,
gehandhaafd blijft en het bedrijfsvloeroppervlak nooit meer bedraagt dan 75
m2;
2. geen onevenredige aantasting van de kwaliteit van de woonomgeving
plaatsvindt;
3. de activiteit voor wat betreft milieuaspecten kan worden ingeschaald in
categorie 1 van de milieuzoneringslijst zoals opgenomen in bijlage 3;
4. een goede verkeersafwikkeling kan worden gewaarborgd en voorzien wordt in
de parkeerbehoefte;
5. de activiteit geen sterke publieksaantrekkende werking heeft;
6. de activiteit niet is uitgesloten in de 'lijst van rechtstreeks toelaatbare aan huis
gebonden activiteiten' zoals opgenomen in bijlage 2;
b. van het bepaalde in artikel 4.1 ten behoeve van groepsmatige activiteiten, mits:
1. de woonfunctie als hoofdfunctie, dat wil zeggen voor tenminste 50%,
gehandhaafd blijft en het bedrijfsvloeroppervlak nooit meer bedraagt dan 75
m2;
2. de aard, de groepsgrootte en de frequentie niet leiden tot een onevenredige
aantasting van de kwaliteit van de woonomgeving;
3. een goede verkeersafwikkeling kan worden gewaarborgd en voorzien wordt in
de parkeerbehoefte;
c. van het verbod tot uitoefening van detailhandel als onderdeel van de uitoefening
van een aan huis gebonden activiteit, mits:
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1.
2.

d.

e.

f.

4.5
a.

b.

de detailhandel onderdeel is van de klantgerichte activiteiten ter plaatse;
de detailhandel van ondergeschikte aard en een niet-zelfstandig onderdeel is
van de totale bedrijfsvoering;
van het verbod vrijstaande bijgebouwen te gebruiken voor bewoning, mits:
1. het gebruik noodzakelijk is vanuit het oogpunt van mantelzorg;
2. op het perceel al een woning aanwezig is;
3. het afwijkend gebruik tegelijkertijd niet meer dan één keer per woning wordt
toegestaan;
4. er geen sprake is van milieuhygiënische bezwaren;
5. de voor mantelzorg te gebruiken ruimte wordt ingepast binnen de toegestane
bijgebouwen, waarbij ten behoeve van mantelzorg niet meer dan 80 m² en
maximaal één bouwlaag mag worden gebruikt;
6. er sprake is van zuinig ruimtegebruik;
7. het woon- en leefmilieu van de omgeving niet onevenredig wordt aangetast;
dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende
percelen niet onevenredig worden beperkt.
van het verbod een woonhuis te gebruiken voor de huisvesting van meer dan één
huishouden om inwoning of kamerbewoning door meer dan 2 personen dan wel de
gemeenschappelijke huisvesting van meer dan 4 niet verwante personen toe te
staan, mits:
1. de grootte van de woning daarvoor geschikt is;
2. voorzien wordt in de parkeerbehoefte;
3. de privacy en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende percelen niet
onevenredig worden aangetast;
van het bepaalde in artikel 4.1 ten behoeve van de uitoefening van een bed en
breakfast, mits:
1. de woonfunctie als hoofdfunctie, dat wil zeggen voor ten minste 50%,
gehandhaafd blijft en in ieder geval niet meer dan 2 slaapkamers voor in totaal
4 personen voor overnachtingsmogelijkheid worden gebruikt;
2. geen vrijstaande bijgebouwen hiervoor worden gebruikt;
3. een goede verkeersafwikkeling kan worden gewaarborgd en voorzien kan
worden in de parkeerbehoefte.
Voorwaardelijke verplichting
Het gebruik van de gronden volgens artikel 4.1 van dit bestemmingsplan is
slechts toegestaan, indien de te saneren bijgebouwen zoals weergegeven in
bijlage 1 van deze regels binnen 3 maanden na het onherroepelijk worden van
het bestemmingsplan volledig zijn verwijderd;
Het gebruik van de gronden volgens artikel 4.1 van dit bestemmingsplan is
slechts toegestaan, indien de landschappelijke elementen zoals opgenomen in
bijlage 4 van deze planregels zijn aangelegd. De landschappelijke elementen
dienen uiterlijk binnen 1 jaar na het onherroepelijk worden van dit
bestemmingsplan te zijn gerealiseerd. De landschapselementen dienen te worden
beheerd en duurzaam in stand gehouden.
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Artikel 5.

Waarde- Archeologie 2

5.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de instandhouding en bescherming
van op of in die gronden aanwezige archeologische waarden.
5.2
Bouwregels
Op de voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden gelden de volgende
bouwregels:
a. De aanvrager van een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten die
betrekking heeft op gronden, die zijn aangewezen voor 'Waarde - Archeologie 2',
dient een rapport conform de Kwaliteitszorg voor de Nederlandse Archeologie te
overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de
aanvraag zal worden verstoord in voldoende mate is vastgesteld.
b. Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen indien naar diens
oordeel uit het rapport als bedoeld onder a genoegzaam blijkt dat:
1. er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen worden
geschaad;
2. schade door de bouwactiviteiten kan worden voorkomen of zoveel mogelijk
kan worden beperkt door het in acht nemen van aan de vergunning
verbonden voorschriften.
c. In de situatie als bedoeld onder b sub 2, kan het bevoegd gezag de volgende
voorschriften aan de omgevingsvergunning verbinden:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor
monumenten in de bodem kunnen worden behouden;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
3. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden
door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg
die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen
kwalificaties.
d. Het bepaalde onder a, b en c is niet van toepassing indien de aanvraag
betrekking heeft op:
1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij
de oppervlakte niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van
de bestaande fundering;
2. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 50 cm en zonder
heiwerkzaamheden kan worden geplaatst;
3. een bouwwerk waarvoor de graaf- en/of heiwerkzaamheden, voor zover deze
dieper reiken dan 50 cm, een oppervlakte hebben van niet meer dan 100 m2
; of
4. een bouwwerk dat uitsluitend voor archeologisch onderzoek is bestemd met
een bouwhoogte van 3 m;
e. Indien het bepaalde onder c sub 3 van toepassing is, wordt in de voorschriften bij
de omgevingsvergunning geregeld wat de gevolgen zijn bij vondsten die worden
gedaan tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden.
5.3
a.

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
Het is verboden om op of in de voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen
gronden, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd
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b.

c.

d.

e.

f.

gezag de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden uit te
voeren:
1. afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, tot een diepte
van meer dan 50 cm en het aanleggen van drainage op een grotere diepte dan
50 cm;
2. heiwerkzaamheden en het op een of andere wijze indrijven van voorwerpen;
3. verlagen of verhogen van het waterpeil;
4. aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden
verwijderd;
5. aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van
daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
6. aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen.
Het verbod als bedoeld onder a is niet van toepassing, indien de werkzaamheden
of werken:
1. worden uitgevoerd voor het realiseren van een bouwwerk waarop artikel 5.2
van toepassing is;
2. een oppervlakte beslaan van ten hoogste 100 m²;
3. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit
bestemmingsplan;
4. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende
omgevingsvergunning of een ontgrondingvergunning, of;
5. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd;
6. het vervangen van drainage en leidingen betreft op geen grotere diepte dan
de bestaande diepte.
De aanvrager van een omgevingsvergunning als bedoeld onder a overlegt een
rapport conform de Kwaliteitszorg voor de Nederlandse Archeologie waarin de
archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden
verstoord, is vastgesteld.
Het bevoegd gezag verleent de vergunning indien naar diens oordeel uit het
rapport als bedoeld onder c genoegzaam blijkt dat:
1. er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen worden
geschaad;
2. schade door de werkzaamheden of werken kan worden voorkomen of zoveel
mogelijk kan worden beperkt door het in acht nemen van aan de vergunning
verbonden voorschriften.
In de situatie als bedoeld onder d sub 2, kan het bevoegd gezag de volgende
voorschriften aan de vergunning verbinden:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor
monumenten in de bodem kunnen worden behouden;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
3. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden
door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg
die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen
kwalificaties.
Indien het bepaalde onder e sub 3 van toepassing is, wordt in de voorschriften
geregeld wat de gevolgen zijn bij vondsten die worden gedaan tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden of werken.
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5.4
Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het bestemmingsplan te wijzigen teneinde de
dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2' geheel of gedeeltelijk te doen vervallen,
indien op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond
dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.
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3.

ALGEMENE REGELS

Artikel 6.

Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere
bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 7.

Algemene bouwregels

7.1
Ondergronds bouwen
7.1.1
Ondergrondse bouwwerken
a. Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden
geen beperkingen behoudens voor zover in deze regels anders is bepaald.
Ondergrondse bouwwerken, geen gebouw zijnde, mogen uitsluitend worden
gebruikt overeenkomstig het bij de bestemming toegestane gebruik.
b. Voor het bouwen en gebruiken van ondergrondse gebouwen gelden, behoudens
voor zover in deze regels anders is bepaald, de volgende regels:
1. ondergrondse gebouwen die deels zichtbaar zijn boven het aansluitende,
afgewerkte, normale maaiveld, zijn uitsluitend toegestaan binnen het
bouwvlak, met uitzondering van ondergeschikte bouwdelen, die ook buiten
het bouwvlak zijn toegestaan;
2. ondergrondse gebouwen die onzichtbaar zijn boven het aansluitende,
afgewerkte, normale maaiveld, zijn ook buiten het bouwvlak toegestaan;
3. in afwijking van het bepaalde onder b1 en b2 zijn ondergrondse gebouwen
onder en bij woonhuizen uitsluitend toegestaan als kelder of onderbouw
onder het woonhuis en onder aan-en uitbouwen en aangebouwde
bijgebouwen;
4. de ondergrondse bouwdiepte van ondergrondse gebouwen bedraagt
maximaal 4 m onder peil;
5. de oppervlakte van ondergrondse gebouwen wordt meegerekend bij het
berekenen van de toegestane bedrijfsvloeroppervlakte en de toegestane
verkoopoppervlakte;
6. de oppervlakte van ondergrondse gebouwen wordt uitsluitend meegerekend
bij het toegestane bebouwingspercentage voor zover die gebouwen zichtbaar
zijn boven het aansluitende, afgewerkte, normale maaiveld;
7. de inhoud van ondergrondse gebouwen wordt niet meegerekend bij de
toegestane inhoud van een woning voor zover die gebouwen maximaal 0,5 m
boven peil zijn gelegen;
8. ondergrondse gebouwen mogen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig
het bij de bestemming toegestane gebruik
7.1.2
Afwijken van ondergronds bouwen
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het
bepaalde in artikel 7.1.1 voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken op andere
locaties en/of met een ondergrondse bouwdiepte van maximaal 10 meter onder peil
onder de voorwaarden dat:
a. de waterhuishouding niet wordt verstoord;
b. geen afbreuk wordt gedaan aan archeologische waarden;
c. dit niet strijdig is met de belangen verbonden aan de bestemming(en) van de
betreffende gronden;
d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden niet onevenredig worden
aangetast.
7.2
Overschrijding van bouwgrenzen door bouwdelen
7.2.1
Direct toegestane overschrijding van bouwgrenzen
In afwijking van het bepaalde in de bestemmingsregels in hoofdstuk 2 mag de
bebouwingsgrens en/of de bestemmingsgrens van de bestemming 'Wonen Halfvrijstaand' door bouwdelen worden overschreden. Hiervoor gelden de volgende
regels:
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a.

b.

c.

d.

Erkers, balkons en luifels van een woonhuis mogen de voorgevellijn met ten
hoogste 1,5 m overschrijden, mits:
1. de afstand van een erker tot de openbare weg of ander openbaar gebied niet
minder bedraagt dan 2 m;
2. de breedte van de erker, luifel of balkon niet meer bedraagt van 50% van de
breedte van de voorgevel;
3. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens niet minder bedraagt dan 0,5 m,
tenzij twee erkers, luifels of balkons direct aan weerszijden van de zijdelingse
perceelgrens worden gebouwd.
Ingangspartijen, balkons en luifels van woongebouwen mogen de voorgevellijn
met ten hoogste 1,5 m overschrijden, mits de afstand tot de openbare weg of
ander openbaar gebied niet minder bedraagt dan 2 m;
Luifels en balkons van andere hoofdgebouwen dan woongebouwen mogen de
bouwgrens met ten hoogste 1 m overschrijden, mits de afstand tot de openbare
weg of ander openbaar gebied tenminste 2 m bedraagt.
Ondergeschikte bouwdelen van gebouwen zoals plinten, pilasters, kozijnen,
hemelwaterafvoeren, ventilatiekanalen en rookkanalen mogen de bouwgrens met
ten hoogste 0,75 m overschrijden.

7.2.2
Afwijken voor overschrijding van bouwgrenzen
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken:
a. van het bepaalde in artikel 7.2.1 onder a2 en worden toegestaan dat de breedte
van de erker, luifel of balkon ten hoogste 75% bedraagt van de voorgevel van
het woonhuis.
b. ten behoeve van andere of ruimere overschrijdingen van de bouwgrens en/of een
bestemmingsgrens dan genoemd in artikel 7.2.1, mits:
1. de bouwgrens met niet meer dan 2 meter wordt overschreden;
2. de bouwwerken niet lager worden aangebracht dan 4,20 meter boven een
rijbaan of boven een strook ter breedte van 1,50 m langs een rijbaan, dan
wel 2,20 meter boven ander openbaar gebied en er overigens geen bezwaren
bestaan uit het oogpunt van verkeersveiligheid;
3. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de gebruiksmogelijkheden van
aangrenzende gronden en van het straat- en bebouwingsbeeld.
7.3
Parkeervoorzieningen
7.3.1
Bouwregels voor parkeervoorzieningen
a. Indien de omvang of de bestemming van een gebouw daartoe aanleiding geeft,
moet het gebouw en moet de andere bebouwing op het betreffende bouwperceel
zodanig worden geplaatst of ingericht, dat ten behoeve van het parkeren of
stallen van auto's voldoende ruimte aanwezig is in, op of onder het gebouw dan
wel op of onder het onbebouwde gedeelte van het bouwperceel.
b. De onder a bedoelde ruimte voor het parkeren van auto's moet afmetingen
hebben die zijn afgestemd op gangbare personenauto's. Aan deze eisen wordt
geacht te zijn voldaan:
1. indien de afmetingen van bedoelde parkeerruimten tenminste 1,80 m bij
5,00 m en ten hoogste 3,25 m bij 6,00 m bedragen;
2. indien de afmetingen van een gereserveerde parkeerruimte voor een auto
van een gehandicapte - voorzover die ruimte niet in de lengterichting aan
een trottoir grenst - ten minste 3,50 bij 5,00 m bedragen.
c. Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten
behoefte aan ruimte voor het laden en lossen van goederen, moet het gebouw
zodanig worden geplaatst of ingericht, dat in deze behoefte in voldoende mate
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d.

kan worden voorzien aan, in of onder het gebouw dan wel op of onder het
onbebouwde gedeelte van het betreffende bouwperceel.
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde onder a
en/of c, mits op andere wijze in de nodige parkeerruimte respectievelijk ruimte
voor het laden en lossen van goederen wordt voorzien.

7.4
Afwijkende bebouwing
Indien de bestaande bebouwing afwijkt van hetgeen elders in deze regels is toegestaan,
dienen in afwijking van die regels, de bestaande afwijkingen voor wat betreft:
a. goothoogte;
b. bouwhoogte;
c. oppervlakte;
d. inhoud;
e. bebouwingspercentage;
f. afstand tot de as van de weg;
g. afstand tot de zijdelingse perceelsgrens;
h. situering ten opzichte van andere bebouwing;
ter plaatse van de afwijking als maximaal toelaatbaar te worden aangehouden, mits deze
afwijkende maatvoering op legale wijze tot stand is gekomen.
7.5
Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen, met het oog op:

de ruimtelijke kwaliteit met inbegrip van de milieukwaliteit;

de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

het straat- en/of bebouwingsbeeld;

de verkeersveiligheid;

de woonsituatie;

de sociale veiligheid;

de belangen van brandveiligheid en rampenbestrijding;
nadere
a.
b.
c.

eisen stellen aan:
de situering van bebouwing en parkeerplaatsen;
de nokrichting en helling van daken;
de oriëntatierichting van bebouwing.
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Artikel 8.

Algemene gebruiksregels

8.1
Strijdig gebruik
Onder het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan
wordt in ieder geval verstaan het gebruik, daaronder mede begrepen het doen en/of
laten gebruiken:
a. van gronden en bouwwerken voor een seksinrichting en/of escortbedrijf;
b. van gronden en bouwwerken voor (detail)handel en/of bedrijf, met uitzondering
van (detail)handel die en/of bedrijf dat met het oog op de aan de betrokken
gronden gegeven bestemming is toegestaan;
c. van gronden voor de opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke
bestemming onttrokken goederen en van materialen, emballage en afval,
behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de
bestemming gerichte gebruik;
d. van gronden voor de opslag, het storten of het lozen van vaste of vloeibare
afvalstoffen, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op
de bestemming gerichte gebruik;
e. van bedrijfsgebouwen en vrijstaande bijgebouwen voor bewoning, behoudens
bewoning die is toegestaan via afwijking;
f. van gronden en bouwwerken voor de beoefening van lawaaisporten;
g. van gronden en bouwwerken voor opslag en verkoop van vuurwerk, met
uitzondering van de opslag en verkoop van vuurwerk die met het oog op de aan
de betrokken gronden gegeven bestemming is toegestaan;
h. van een woning of woonwagen voor de huisvesting van meer dan één
huishouden;
i. van gronden voor de naar de weg gekeerde bouwgrens voor het stallen van
voertuigen en caravans, anders dan op een oprit;
j. van gronden en bouwwerken voor de verkoop van motorbrandstoffen (inclusief
lpg), met uitzondering van de verkoop die met het oog op de aan de betrokken
gronden gegeven bestemming is toegestaan;
k. van garageboxen voor andere doeleinden dan het stallen van auto's en andere
voertuigen of opslag van huisraad.
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Artikel 9.

Algemene aanduidingsregels

9.1 Vrijwaringszone - molenbiotoop
9.1.1
Algemeen
Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop' gelden ter bescherming
en instandhouding van de belangen van de bestaande molen als werktuig en
beeldbepalend landschapselement en ter behoud, beheer en bescherming van de
cultuurhistorische waarden van de molen de hierna volgende bepalingen:
9.1.2
Bouwregels
Voor de bouwhoogte van gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde geldt het
volgende:
a. binnen een straal van 100 meter vanuit het middelpunt van de 'vrijwaringszone molenbiotoop' mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan de belt/stellinghoogte, zoals opgenomen in onderstaande tabel;
b. vanaf een afstand van 100 m vanuit het middelpunt van de 'vrijwaringszone molenbiotoop', geldt voor de maximale bouwhoogte de volgende formule:
h=x/n+c*z
h = maximum bouwhoogte
x = afstand gebouw of bouwwerk tot molen
n = 50
c = 0,2
z = askophoogte
molen

adres

belt/stellinghoogte

askophoogte

Coppensmolen

Kerkstraat 122

4,8 meter

17,65 meter

9.1.3
Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning
afwijken van het bepaalde in artikel 9.1.2 en een hogere bouwhoogte toestaan, mits
hierdoor hetzij direct, hetzij indirect het huidige en het toekomstige functioneren van de
molen door windbelemmering, de waarde van de molen als landschapselement en de
cultuurhistorische waarde, niet onevenredig aangetast worden. Hiertoe wordt advies
ingewonnen bij een ter zake deskundige.
9.1.4

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde,
of van werkzaamheden
a. Omgevingsvergunningsplicht
Het is ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop' verboden zonder of
in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken,
geen bouwwerk zijnde en/of werkzaamheden uit te voeren:
1. het aanbrengen van bovengrondse constructies, installaties of apparatuur;
2. het ophogen van gronden;
3. het beplanten met bomen, heesters en andere opgaande begroeiing.
b. Uitzonderingen
1. Het verbod als bedoeld onder a is niet van toepassing voor werken of
werkzaamheden:
2. die het normale onderhoud betreffen overeenkomstig de overige
bestemmingen van deze gronden, dan wel
3. van ondergeschikte betekenis zijn en/of
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4.
5.
6.

voortvloeien uit het normale gebruik overeenkomstig de bestemming;
die ten tijde van het van kracht worden van het plan in uitvoering waren;
binnen het kader van het op de bestemming van die gronden gerichte
normale onderhoud en beheer, dan wel
7. die voortvloeien uit het normale gebruik.
c. Verlening
Het bevoegd gezag verleent de vergunning indien door de werken en
werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten
gevolgen, het huidige en/of toekomstig functioneren van de molen als werktuig door
windbelemmering, de waarde van de molen als landschapselement en de
cultuurhistorische waarde, niet onevenredig aangetast worden. Hiertoe wordt advies
ingewonnen bij een ter zake deskundige.
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Artikel 10. Algemene afwijkingsregels
Mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

de ruimtelijke kwaliteit;

de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

het straat- en/of bebouwingsbeeld;

de verkeersveiligheid;

de woonsituatie;
kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:
a. de in de regels gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan
10% van die maten, afmetingen en percentages;
b. de regels en worden toegestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de
aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de
verkeersveiligheid en/of verkeersintensiteit daartoe aanleiding geeft;
c. van de regels en worden toegestaan dat het bouwvlak in geringe mate wordt
overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;
d. de regels en worden toegestaan dat openbare nutsgebouwtjes, wachthuisjes ten
behoeve van het openbaar vervoer, telefooncellen, gebouwtjes ten behoeve van
de bediening van kunstwerken, toiletgebouwtjes, en naar aard daarmee gelijk te
stellen gebouwtjes worden gebouwd, met dien verstande dat:
1. de oppervlakte per gebouwtje niet meer dan 35 m² mag bedragen;
2. de bouwhoogte niet meer dan 3 m mag bedragen;
e. de regels ten aanzien van de maximaal toegestane bouwhoogte van
bouwwerken, geen gebouw zijnde, en worden toegestaan dat de bouwhoogte van
bouwwerken, geen gebouw zijnde, wordt vergroot:
1. ten behoeve van kunstwerken tot niet meer dan 15 m;
2. ten behoeve van waarschuwings- en/of communicatiemasten tot niet meer
dan 40 m;
3. ten behoeve van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, tot niet meer
dan 10 m;
f. de regels ten aanzien van de maximaal toegestane bouwhoogte van gebouwen
ten behoeve van een overschrijding van de toegestane bouwhoogte voor
plaatselijke verhogingen, zoals liftkokers, lichtkappen en technische ruimten, met
dien verstande dat:
1. de maximum oppervlakte van de vergroting niet meer mag bedragen dan
10% van het betreffende platte dakvlak of de horizontale projectie van het
schuine dakvlak;
2. de overschrijding van de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m.
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Artikel 11. Algemene wijzigingsregels
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om het plan te wijzigen:
a. door de bestemmingsgrenzen, bouwgrenzen, andere grenslijnen en aanduidingen
met ten hoogste 5 m te verschuiven, indien een gewijzigde uitvoering van het
plan om ruimtelijke, verkeerskundige of technische redenen gewenst is;
b. door het aanpassen van verwijzingen naar wettelijke regelingen, indien deze
regelingen na het tijdstip van de tervisielegging van het
ontwerpbestemmingsplan worden of zijn gewijzigd;
c. door het onderbrengen van bedrijfsactiviteiten in een andere categorie in de tot
het plan behorende milieuzoneringslijst c.q. door het onderbrengen van nieuwe
of andere bedrijfsactiviteiten, indien de opgenomen vermelding niet meer juist of
volledig is;
d. door de begrenzingen van de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2' aan te
passen of deze bestemmingen te laten vervallen, indien dit op grond van nadere
inzichten over archeologische waarden ter plaatse verantwoord is;
e. ten behoeve van de bouw en het gebruik van gebouwen voor beroeps- of
bedrijfsmatige activiteiten in of bij eengezinshuizen, die op grond van de regels
niet rechtstreeks zijn of bij wijze van afwijking kunnen worden toegestaan, mits
voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
1. uit een onderbouwing blijkt, dat er sprake is van een goede ruimtelijke
ordening. Uit deze onderbouwing moet tenminste blijken dat:

de woonfunctie als hoofdfunctie, dat wil zeggen voor tenminste 50%,
gehandhaafd blijft;

geen onevenredige aantasting van de kwaliteit van de woonomgeving
plaatsvindt;

de activiteit ter plaatse milieuhygiënisch aanvaardbaar is;

een goede verkeersafwikkeling kan worden gewaarborgd en voorzien
wordt in de parkeerbehoefte;
2. bij de toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid worden de
bouwmogelijkheden die gelden voor het betreffende bouwperceel niet
verruimd;
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Artikel 12. Algemene procedureregels
12.1 Procedureregels nadere eisen
Bij het verbinden van nadere eisen overeenkomstig een in dit plan opgenomen nadere
eisenbevoegdheid nemen burgemeester en wethouders de volgende regels in acht:
a. Het ontwerpbesluit strekkende tot het verplicht stellen van nadere eisen ligt
gedurende 4 weken ter inzage.
b. De terinzagelegging wordt tevoren bekend gemaakt in één of meer dag-, nieuwsof huis-aan-huisbladen, die in de gemeente verspreid worden en voorts op de in
de gemeente gebruikelijke wijze.
c. De bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid van
belanghebbenden om gedurende de termijn van terinzagelegging zienswijzen
tegen het ontwerpbesluit kenbaar te maken bij burgemeester en wethouders.
d. Burgemeester en wethouders delen aan hen die hun zienswijze kenbaar hebben
gemaakt, de beslissing daaromtrent mede.

Artikel 13. Overige regels
13.1
Verwijzing naar andere wettelijke regelingen
Waar in dit plan wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen, wordt geduid op de
regelingen zoals die luidden op het tijdstip van de terinzagelegging van het
ontwerpbestemmingsplan.
13.2
Regeling toepasselijkheid bouwverordening
De regels van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van
stedenbouwkundige aard blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9 lid 2 van de
Woningwet buiten toepassing, behoudens ten aanzien van de bereikbaarheid van
gebouwen voor gehandicapten.
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4.

OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 14. Overgangsrecht
14.1.
a.

b.

c.

14.2.
a.

b.

c.

d.

Bestaande bebouwing
Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een
omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze
afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd
of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het
bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is
teniet gegaan.
Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in het eerste lid
een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een
bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op
het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder
vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de
overgangsbepaling van dat plan.
Bestaand gebruik
Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van
inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden
voortgezet.
Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het
eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig
gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt
verkleind.
Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding
van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het
verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het
voorheen
geldende
bestemmingsplan,
daaronder
begrepen
de
overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 15.

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan ‘Kerkstraat 130a
Zeeland- 2019’.
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BIJLAGEN
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BIJLAGE 1.
SITUATIETEKENING SANERING
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1.

INLEIDING

1.1

Aanleiding

Op de planlocatie aan de Kerkstraat 130a en b in Zeeland was in het verleden een
detailhandel gevestigd gericht op mensen met een beperking (Stichting ‘t Heuveleind). De
detailhandels-

en

zorgactiviteiten

zijn

inmiddels

gestaakt,

de

bedrijfsbebouwing

(bedrijfswoning, bijgebouw, kas en overkapping) en bijbehorende voorzieningen zijn nog
aanwezig. De initiatiefnemer is voornemens om het planperceel als burgerwoning te
gebruiken.
Ter plaatse geldt het bestemmingsplan ‘Kom Zeeland en Kom ’t Oventje’ uit 2014. Aan de
bedrijfslocatie

is

de

gebiedsbestemming

‘Detailhandel'

toegekend.

Het

geldende

bestemmingsplan voorziet niet in een mogelijkheid om een detailhandelslocatie als
burgerwoning te gebruiken. Door het gebruik van het perceel voor woondoeleinden ontstaat
strijdigheid met het vigerende bestemmingsplan (zie tevens paragraaf 1.4). Het wijzigen
van de huidige bestemming in de bestemming ‘Wonen-halfvrijstaand’ is mogelijk door
middel van een partiele herziening van het bestemmingsplan ‘Kom Zeeland en Kom ’t
Oventje’. Hiervoor is medewerking van de gemeente noodzakelijk. De Gemeente Landerd
heeft per principebesluit van 29 mei 2018 aangegeven dat ze in principe en onder
voorwaarden bereid is om aan de gewenste functiewijziging mee te werken.

1.2

Beoogde ontwikkeling

De planlocatie heeft een aantal jaar leeggestaan en heeft vervolgens te koop gestaan. De
initiatiefnemer heeft het planperceel aangekocht met de intentie het voor woondoeleinden
te gebruiken. De bestaande voormalige kantoorruimte (300m2) is relatief recent opgericht
(2004) en in goede staat. De initiatiefnemer wenst deze ruimte in de toekomst te
hergebruiken als bijgebouw bij zijn woning.
De gewenste functiewijziging vindt plaats binnen bestaande bebouwing. Er vindt met de
functiewijziging geen uitbreiding van bebouwing plaats. De huidige tuinbouwkas en de
overkapping

worden

binnen

3

maanden

na

het

onherroepelijk

worden

van

het

bestemmingsplan gesloopt (conform de bijbehorende voorwaarden van de gemeente van
het principebesluit van 29 mei 2018).
In de nieuwe situatie beschikt de woning over de bestemming ‘Wonen-halfvrijstaand’ met
bijbehorende bouw- en gebruiksregels. Het achterliggende perceel krijgt de bestemming
‘Tuin’ met een aanduiding voor het bestaande bijgebouw.
In hoofdstuk 2 is een uitgebreide omschrijving van de ontwikkeling opgenomen.
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1.3

Ligging en kadastrale begrenzing

De planlocatie bevindt zich in de bebouwde kom van Zeeland. Kadastraal is de locatie bekend
als Zeeland, sectie H, nummer 2707. Op onderstaande kaarten wordt de bestaande situatie
van het plangebied en de kadastrale begrenzing weergegeven.

Planperceel ca 0,8 ha

Figuur 1

Huidige situatie Kerkstraat 130a en b Zeeland
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Te slopen kas met
overkapping
Opp. Resp. Ca 380 m2 en
270m2

9
Voormalige
bedrijfswoning

Te handhaven bijgebouw
Opp. Ca 300 m2

Figuur 2

1.4

Perceel Kerkstraat 130a en b, Zeeland, sectie H, nummer 2707

Vigerend bestemmingsplan

Op de locatie is in de huidige situatie een voormalige detailhandelslocatie aanwezig met
bijbehorende bebouwing en een voormalige bedrijfswoning. Ter plaatse geldt het
bestemmingsplan ‘Kom Zeeland en Kom ’t Oventje’ vastgesteld op 11 december 2014. De
planlocatie beschikt over de bestemming ‘Detailhandel’ (artikel 9) en een bouwvlak van ca
0,8 ha. Op de planlocatie is één bedrijfswoning toegestaan. Het perceel mag voor maximaal
50% worden bebouwd. Tevens valt het planperceel binnen een vrijwaringszone voor een
molenbiotoop

en

geldt

voor

een

deel

van

het

plangebied

een

archeologische

dubbelbestemming (‘Archeologie 2’: artikel 27).
Gronden binnen de bestemming ‘Detailhandel’ zijn bestemd voor de ontwikkeling van aan
detailhandel gerelateerde activiteiten. Het geldende bestemmingsplan staat het beoogde
gebruik als burgerwoning ter plaatse niet rechtstreeks toe. Aan het initiatief kan
medewerking worden verleend door middel van een partiele herziening van het vigerende
bestemmingsplan ‘Kom Zeeland en Kom ’t Oventje’ uit 2014. In de nieuwe situatie wordt de
bestemming gewijzigd naar de bestemming ‘Wonen- Halfvrijstaand’ op basis van de
planregels uit artikel 21 van het moederplan.
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Aanduiding
‘bedrijfswoning’

Enkelbestemming
´Detailhandel´ met
bijbehorend bouwvlak

Dubbelbestemming

Aanduiding

‘Waarde- Archeologie 2’

‘VrijwaringszoneMolenbiotoop’

Maatvoering: Maximum
bebouwingspercentage
50%

Figuur 3

Uitsnede bestemmingsplan ‘Kom Zeeland en Kom ’t Oventje’ (ruimtelijkeplannen.nl)
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2.

HET PROJECT

2.1

Gebiedsanalyse

Het plangebied bevindt zich aan de noordzijde van de bebouwde kom van de kern Zeeland.
Het planperceel wordt begrensd door de lokale weg de Kerkstraat aan de westzijde, op de
Kerkstraat georiënteerde lintbebouwing en een agrarisch productieperceel aan de
noordoostzijde. De voormalige bedrijfswoning bestaat uit een gesplitste woonboerderij
waarvan de zuidelijke helft al is bestemd als burgerwoning met tuin.
In de omgeving van het plangebied bevinden zich voornamelijk burgerwoningen (deels
voormalige agrarische bedrijfswoningen) behorende bij de bebouwde kom.
Ten zuidwesten van de planlocatie, aan de overzijde van de Kerkstraat, op een afstand van
ca 300 meter bevindt zich uitbreidingswijk de ‘Nieuwe Oogst- Repelakker’. Aan de noordzijde
van de Kerkstraat vindt enige menging van functies plaats. Ten zuidwesten van de
planlocatie (ca 40m) bevindt zich een verkooppunt voor motorbrandstoffen. Ten zuiden van
de locatie (ca 80m) ligt de cultuurhistorisch waardevolle Coppensmolen.
Ten noorden van de locatie op ca 65 meter afstand bevinden zich bedrijventerreinen ‘De
Roskam’ en ‘Voederheil II’ aan de Voederheil. Binnen de bedrijventerreinen zijn
bedrijfsactiviteiten tot en met milieucategorie 3.2 toegestaan. Via een afwijking zijn
plaatselijk

ook

bedrijfscategorieën

tot

maximaal

categorie 4.1

mogelijk,

mits

de

milieubelasting van deze bedrijven vergelijkbaar is met de milieubelasting van een
bedrijfscategorie 3.2 uit de Staat van Bedrijfsactiviteiten uit bijlage 1 van de planregels.
De kern Zeeland ligt op de rand van de Peelhorst en is waarschijnlijk ontstaan rond de 8e
eeuw. Deze landschappelijke overgang tussen hoog en laag gebied heeft de ontwikkeling
van de wegen met lintbebouwing en akkers in de loop der eeuwen gestructureerd. De
lintstructuur van het oorspronkelijke agrarische dorp is nog duidelijk zichtbaar in de huidige
bebouwingsstructuur. Vanaf de 2e helft van de 20e eeuw zijn vanaf de centraal gelegen
Kerkstraat een aantal planmatige woongebieden opgezet.
De huidige Kerkstraat kent door de perceelsgewijze ontwikkeling een grote verscheidenheid
aan bouwstijlen. De huidige bebouwing bestaat voor een groot deel uit burgerwoningen en
(voormalige)

bedrijfswoningen

met

verschillende

karakteristiek,

ontstaansdatum,

detaillering, oriëntatie en kapvorm. Ter hoogte van het plangebied bevinden zich
voornamelijk vrijstaande woningen met overwegend ruime percelen met een diepe
achtertuin.
De planlocatie wordt aan de noordoostzijde ontsloten via de Kerkstraat. Dit is een lokale
weg tussen Zeeland, Uden en omliggende buurtschappen. De weg heeft met een
gebiedsontsluitende functie met ter hoogte van het plangebied een snelheidsregime van 30
km/uur. De Kerkstraat sluit in zuidelijke richting via de kern Zeeland aan op de regionale
wegstructuur en de nationale wegenstructuur zoals de N277/ N324 (richting Venhorst/
Rijksweg A50/ Grave), en via de kern Zeeland op de N264 (Uden/ A50- Oeffelt/ A73) en de
N605 (Uden/ A50 / Gemert). Zie tevens de figuur op de volgende bladzijde.
Langs de Kerkstraat bevindt zich opgaande erfbeplanting in de vorm van tuinbeplanting met
laanbomen, hagen en een enkel struweel. Het deel van de gesplitste woonboerderij dat
onderdeel uitmaakt van het plangebied, is in de huidige situatie volledig bestraat met
klinkers. Het wegprofiel bestaat uit een smalle, ongemarkeerde, dubbele rijbaan met aan
weerszijden een smal, gescheiden voet- en fietspad.
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Ontsluiting
noordelijke richting
via N277 en N324
richting
A 50/ Venhorst /
Grave

Ligging plangebied

Ontsluiting
zuidelijke richting
via kern Zeeland
en Uden naar
N264 en N605
richting Uden/
A50/ Oeffelt/ A73

Figuur 4

2.2


Ontsluiting plangebied Kerkstraat 130 a (BAGkaartviewer.nl).

Uitgangspunten bestaande situatie
Er is sprake van een voormalige detailhandelslocatie met een bijzondere (zorg
gerelateerde) doelgroep. Het bedrijf is al geruime tijd functioneel beëindigd;



De bebouwing en voorzieningen van het voormalige bedrijf zijn nog aanwezig. Deze
bestaat uit: een voormalige bedrijfswoning in de vorm van een gesplitste
woonboerderij, een vrijstaand bijgebouw (300m2), glasopstanden (380m2) met een
overkapping (270m2). Het perceel heeft een totaal oppervlak van ca 8000m2 met
een bouwvlak (circa 0,8 hectare);



Het voormalige bedrijfsperceel beschikt over de bestemming ‘Detailhandel’. Gebruik
voor woondoeleinden binnen de geldende bestemming is niet mogelijk. Het
bestemmingsplan

biedt

geen

binnenplanse

afwijkingsmogelijkheid

of

wijzigingsbevoegdheid naar een woonbestemming;


De locatie bevindt zich in een bebouwingslint met hoofdzakelijk woonbebouwing;



De

voormalige

bedrijfswoning

maakt

onderdeel

uit

van

een

gesplitste

woonboerderij;


De voorzijde van het perceel is in de huidige situatie volledig verhard met klinkers
en heeft een rationele en industriële uitstraling dat contrasteert met het aanzicht
van de overige percelen in de cultuurhistorisch waardevolle Kerkstraat.
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Figuur 5

Foto plangebied
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2.3


Uitgangspunten beoogde situatie
Om het nieuwe gebruik als burgerwoning te legaliseren vindt door middel van een
partiele herziening van het bestemmingsplan ‘Kom Zeeland en Kom ’t Oventje’ uit
2014 een functiewijziging plaats naar ‘Wonen- Halfvrijstaand’. De nieuwe regels
sluiten aan op het vigerende bestemmingsplan en specifiek op de regels voor half
vrijstaande woningen uit artikel 21;



Het bestaande voormalige kantoorgebouw (300m2) blijft als bijgebouw behouden.
De kas (380m2) en overkapping (270m2) worden gesaneerd. De voormalige
bedrijfswoning wordt een burgerwoning en de verharding aan de voorzijde van het
perceel wordt hierbij vervangen door een voortuin met parkeerplaatsen;



Het huidige bouwvlak met bijbehorende bouwrechten wordt verkleind en maakt
plaats voor een woonbestemming en de bestemming ‘Tuin’;



Met de functiewijziging neemt het areaal verhard oppervlak af;



Het College heeft per brief van 29 mei 2018 aangegeven mee te willen werken aan
een herziening van het geldende bestemmingsplan;



Het initiatief is milieukundig en ruimtelijk inpasbaar (zie hoofdstuk 4 en 5);



Met het initiatief wordt de stedenbouwkundige en de landschappelijke structuur ter
plaatse verbeterd door: het saneren van overtollige bebouwing en het herinrichten
van het aanzicht van de woonboerderij als tuin. In de nieuwe situatie wordt door de
herinrichting als woonerf de uitstraling van het karakteristieke bebouwingslint
versterkt. De maatregelen zijn opgenomen in een landschapsplan (zie bijlage 2) en
de uitvoering en instandhouding worden geborgd in de planregels.

Voormalige bedrijfsbebouwing
Te handhaven bebouwing
Figuur 6

Te saneren bebouwing (zie tevens bijlage 1 planregels)
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3.

BELEID

3.1

Rijksbeleid

3.1.1

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is vastgesteld op 13 maart 2012. De SVIR geeft
een integraal kader voor de rijksdoelen en de nationale belangen op het gebied van ruimte en
mobiliteit en vervangt onder meer de Nota Ruimte. Het beleidskader schetst de doelen, belangen en
opgaven van het Rijk tot 2028 en de ambities tot 2040. Uitgangspunt van de SVIR is om ruimtelijke
ordening te decentraliseren en regelgeving zo veel mogelijk te vereenvoudigen. De SVIR benoemt
13 nationale belangen die worden weergegeven in de Nationale ruimtelijke hoofdstructuur. De
nationale belangen uit het SVIR belangen worden juridisch beschermd via het Besluit algemene
regels ruimtelijke ordening (Barro).
Conclusie
Het initiatief heeft geen betrekking op één van de rijksbelangen die zijn opgenomen in de SVIR. Het
initiatief past dan ook binnen de beleidskaders van de SVIR.
3.1.2

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Voor de bescherming van de nationale belangen met het oog op een goede ruimtelijke ordening
stelde de minister regels aan de inhoud van bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen.
Dit is gedaan in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Het kabinet heeft in de
SVIR vastgesteld dat voor een aantal onderwerpen verdere regels gesteld moeten worden. In het
Barro komen de nationale belangen als titels terug. Verdere uitwerking vindt plaats in de
onderliggende ministeriële Regeling algemene regels ruimtelijke ordening. De regels in het besluit
zijn concreet normstellend en moeten direct of indirect (door tussenkomst van de provincie)
doorwerken tot het niveau van de lokale besluitvorming.
Van de dertien belangen zijn de titels Grote rivieren, Hoofdwegen en hoofdspoorwegen, Defensie en
Natuurnetwerk Nederland (NNN: voormalige EHS) van belang voor de ruimtelijke ordeningspraktijk
van de gemeente Landerd. De doorwerking van de NNN gaat via het provinciale beleid.
Conclusie
De doorwerking van het Barro op het initiatief wordt verder uitgewerkt in paragraaf 3.2, 3.3, 4.2 en
5.4.
3.1.3

Besluit ruimtelijke ordening

Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) vult een aantal artikelen uit de Wro verder in. Onderwerpen
zoals de wijze van voorbereiding van ruimtelijke besluiten, bepalingen over de manier waarop
ruimtelijke besluiten beschikbaar moeten worden gesteld en een aantal financiële bepalingen zijn
geregeld in het Bro. Ook noemt het besluit de aspecten waar een toelichting van een bestemmings-,
wijzigings-

of

uitwerkingsplan,

of

een

ruimtelijke

onderbouwing

behorende

bij

een

omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3˚ van de Wabo in elk
geval op in moet gaan. Het gaat dan om:
a.

een verantwoording van de in het plan gemaakte keuze van bestemmingen;

b.

een beschrijving van de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met de
gevolgen voor de waterhuishouding;

c.

de uitkomsten van het wettelijke vooroverleg;

d.

de uitkomsten van het verrichte onderzoek;
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e.

een beschrijving van de wijze waarop burgers en maatschappelijke organisaties bij
de voorbereiding zijn betrokken;

f.

de inzichten over de uitvoerbaarheid van het plan.

Deze toelichting gaat op alle bovenstaande aspecten in.

3.1.4

Ladder voor duurzame verstedelijking

Sinds 1 oktober 2012 maakt de ladder voor duurzame verstedelijking onderdeel uit van de SVIR. Op
basis van artikel 3.1 lid 6 Bro dient een nieuwe stedelijke ontwikkeling te motiveren op welke wijze
er toepassing is gegeven aan de voorwaarde van duurzaam ruimtegebruik. Op deze manier wordt
een zorgvuldige en transparante afweging bij ruimtelijke en infrastructurele besluiten nagestreefd
en wordt de aanwezige ruimte in stedelijk gebied optimaal benut. Een stedelijke ontwikkeling is
gemotiveerd als (artikel 1.1.1 lid 1, aanhef en onder i Bro): 'een ruimtelijke ontwikkeling van een
bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere
stedelijke voorzieningen'.
Per 1 juli 2017 is de ladder voor verstedelijking aangepast. Als een ruimtelijk plan een nieuwe
stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, moet in de eerste plaats worden onderbouwd dat de
voorgenomen ontwikkeling voorziet in een behoefte. Voor zover de stedelijke ontwikkeling buiten
het bestaand stedelijk gebied mogelijk wordt gemaakt, wordt vervolgens gemotiveerd waarom niet
binnen het bestaand stedelijk gebied in de behoefte kan worden voorzien.
Conclusie
Met de functiewijziging van één bedrijfswoning naar een burgerwoning in bestaand stedelijk gebied
is geen sprake van een stedelijke ontwikkeling in de zin van het Besluit ruimtelijke ordening. De
Ladder voor Duurzame verstedelijking is voor dit plan niet van toepassing.

3.2

Provinciaal beleid

3.2.1

Verordening ruimte Noord Brabant

De juridische vertaling van het provinciale beleid vindt plaats in de Verordening ruimte (VR). Op 7
februari 2014 hebben Provinciale Staten de Verordening ruimte Noord Brabant 2014 vastgesteld. De
verordening is in de loop der jaren meerdere keren geactualiseerd. Volgens de zonering van de
Verordening ruimte (geconsolideerde versie 1 januari 2019), maakt het plangebied onderdeel uit
van het Bestaand stedelijk gebied- kern in het landelijk gebied (voorzijde perceel met woning) en
het Gemengd landelijk gebied (achtererf met kantoorgebouw).
Bestaand stedelijk gebied
Hoofdregel van het ruimtelijke beleid van de Provincie is dat stedelijke ontwikkelingen worden
geconcentreerd en plaatsvinden binnen bestaand stedelijk gebied. Door concentratie van bebouwing
wordt de open karakteristiek van het buitengebied zo veel mogelijk beschermd. Om het bestaand
stedelijk gebied optimaal te benutten wordt hier ingezet op inbreiden en herstructureren. Ruimtelijke
ontwikkelingen dienen aan te sluiten bij de karakteristiek en kwaliteiten van het gebied. Voor
woningbouw geldt een verantwoordingsplicht wat betreft de afspraken zoals gemaakt in het
Regionaal ruimtelijk overleg over de harde plancapaciteit. Het toevoegen van een woning in een
kern in het landelijk gebied dient gericht te zijn op de natuurlijke bevolkingsgroei.
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Afsprakenkader Kwaliteitsverbetering van het landschap
Bij alle ruimtelijke ontwikkelingen dient sprake te zijn van zorgvuldig ruimtegebruik. Ruimtelijke
ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied dienen tevens een bijdrage te leveren aan de
kwaliteit van het landschap. De provincie Noord- Brabant heeft in dit kader de ‘Handreiking
kwaliteitsverbetering landschap’ opgesteld. In regionaal verband hebben de gemeenten in OostBrabant afspraken gemaakt over de uitvoering van dit kwaliteitsbeleid in de ‘Afsprakenkader
Kwaliteitsverbetering van het landschap in de regio Noordoostst- Brabant’ (2015).
Onder kwaliteitsverbetering wordt verstaan: landschappelijke inpassing, het toevoegen van
landschapselementen, het behoud of herstel van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, het
slopen van bebouwing en extra investeringen in beeldkwaliteit. Er wordt onderscheid gemaakt in
drie categorieën:
- Categorie 1:

Ruimtelijke ontwikkelingen met nauwelijks tot geen landschappelijke invloed en

waarbij geen (extra) kwaliteitsverbetering van het landschap wordt geëist. Onder deze categorie
vallen tevens ontwikkelingen die een netto verbetering van het landschap tot gevolg hebben.
- Categorie 2: Ruimtelijke ontwikkelingen met weinig landschappelijke invloed, dan wel ruimtelijke
ontwikkelingen die van nature aan het buitengebied zijn gebonden, of plaatsvinden in hiervoor
aangewezen gebieden. De kwaliteitsverbetering vindt plaats in de vorm van landschappelijke
inpassingsmaatregelen. Deze categorie is niet limitatief.
- Categorie 3: Ruimtelijke ontwikkelingen welke niet tot categorie 1 of 2 behoren. De
kwaliteitsverbetering wordt berekend op basis van de bestemmingswinst.
Planlocatie
De planlocatie bevindt zich op de grens tussen de bebouwde kom en het buitengebied van de kern
Zeeland. Op de planlocatie zijn in de huidige situatie de opstallen van een voormalige detailhandel
aanwezig. Om het nieuwe gebruik mogelijk te maken, is een functiewijziging naar wonen
noodzakelijk.
Het plan leidt niet tot nieuwbouw van een woning, maar voorziet in het hergebruiken van een
bestaande

bedrijfswoning

als

burgerwoning.

Het

bestaande

bouwblok

met

bijbehorende

bouwrechten wordt in de nieuwe situatie verkleind. Dit leidt tot een vermindering van de lange
termijn bouwmogelijkheden. In de nieuwe situatie zal door sloop van overtollige glasopstanden (ca
650m2) en het verwijderen van verharding (voor- en achtererf) een netto afname plaatsvinden van
(bedrijfs)bebouwing en verharding.
Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dienen zorgvuldig te worden ingepast in het omliggende
landschap. Voor de ontwikkeling is een landschapsplan opgesteld en toegevoegd in bijlage 4 van de
planregels. De huidige bedrijfsmatige inrichting van het voorerf en het achetrerf zal plaatsmaken
voor een groene inrichting die past bij het nieuwe gebruik als tuin bij een woonboerderij. Met de
herinrichting van de voortuin verbetert het aanzicht van de boerderij vanaf openbaar gebied. De
uitvoering en instandhouding van de landschapselementen zoals opgenomen in het landschapsplan
wordt voor de lange termijn geborgd in de planregels.
Conclusie
Er is sprake van een ontwikkeling onder categorie 1 binnen het regionale afsprakenkader:
ontwikkelingen met weinig tot geen landschappelijke invloed waarbij de kwaliteitsverbetering
plaatsvindt in de vorm van landschappelijke inpassingsmaatregelen. Met de ontwikkeling en de
concentratie van bebouwing, verkleining van het bouwblok, de netto afname van verharding en het
groen inrichten van het voorerf en achtererf is sprake van zorgvuldig ruimtegebruik en een goede
landschappelijke inpassing. De nieuwe situatie sluit in schaal, uitstraling en functie beter aan op de
bestaande vrijstaande woonbebouwing in de omgeving. De nieuwe situatie leidt tot een netto
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse.
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Het hergebruiken en herinrichten van een voormalige detailhandelslocatie met bedrijfswoning als
woonperceel binnen een woonlint in de bebouwde kom past binnen de doelstellingen omtrent de
bevordering van ruimtelijke kwaliteit van de Verordening ruimte.
Conclusie
Het plan (zoals opgenomen in paragraaf 2.3) is inpasbaar in het provinciale ruimtelijke beleid zoals
vastgelegd in de Verordening ruimte.

Ligging plangebied

Figuur 7

Uitsnede Verordening ruimte geconsolideerde versie d.d. 1 januari 2019.
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3.3

Gemeentelijk beleid

3.3.1

Structuurvisie Landerd

Op 14 januari 2014 heeft de Gemeente Landerd de Structuurvisie Landerd vastgesteld. Via de
structuurvisie geeft de gemeente de ruimtelijke beleidskaders aan voor de middellange termijn. De
structuurvisie vormt hiermee het ruimtelijk toetsingskader voor ontwikkelingen die niet direct binnen
de geldende bestemmingsplannen kunnen worden gerealiseerd en onder voorwaarden inpasbaar
zijn in het provinciale beleid.
De visie geeft aan welke ontwikkelingen de gemeente de komende jaren voorziet op verschillende
beleidsterreinen. De structuurvisie gaat uit van zes hoofdbeleidsvelden. Dit zijn:
-

wonen;

-

economie (bedrijven, agrarische bedrijven, toeristisch-recreatieve bedrijven);

-

voorzieningen (commercieel en niet-commercieel);

-

omgeving en eigenheid (waarden, kwaliteiten, identiteiten, fysieke omgeving);

-

verkeer en mobiliteit;

-

water.

De beleidsambities zijn vervolgens doorvertaald naar de diverse deelgebieden in de kernen en in het
landelijk gebied. De beleidskaders geven de ruimte aan die het gemeentebestuur biedt aan
ontwikkelingen die niet passen binnen geldende bestemmingsplannen. De gemeente Landerd wil
nieuwe ontwikkelingen, passend binnen de structuurvisie, faciliteren.
Uitvoeringsparagraaf
De uitvoeringsparagraaf gaat in op de kostenaspecten van het te voeren beleid en het verhalen van
kosten. Belangrijke aspecten zijn het realiseren van voldoende parkeerplaatsen en het verhogen van
de kwaliteit van het landschap. De uitvoeringsparagraaf met betrekking tot de woningbouwopgave
van Landerd is met het vaststellen van de Woonvisie Landerd 2015-2019 komen te vervallen.
Uitvoeringsparagraaf parkeren
Parkeren is een belangrijk aandachtspunt in met name de centra van Zeeland en Schaijk. Het
gemeentelijke standpunt is dat in principe op eigen terrein in de eigen parkeergelegenheid moet
worden voorzien. Daarbij worden de parkeernormen gehanteerd zoals die door de gemeente zijn
vastgesteld. Als dat niet (geheel) lukt, moet per initiatief middels een (dynamische) parkeerbalans
worden berekend wat het effect is en zal de ruimtelijke ontwikkeling moeten bijdragen in de kosten
op openbaar terrein. Er is dan ook een parkeerfonds ingesteld waaraan alle ruimtelijke
ontwikkelingen in de kommen van Zeeland en Schaijk moeten bijdragen die niet in voldoende
parkeergelegenheid en op eigen terrein kunnen voorzien.
Uitvoeringsparagraaf landschappelijke kwaliteit
De gemeente Landerd streeft naar versterking van (onder andere) de landschappelijke kwaliteit van
het totale buitengebied. Per initiatief dient zoveel mogelijk aansluiting te worden gezocht bij de
gebiedsindeling in het Landschapsbeleidsplan Landerd 2013-2027. Uitgangspunt is het realiseren
van kwaliteitsverbeterende maatregelen, het liefste binnen het plangebied. Is dat niet mogelijk, dan
dient er een bijdrage in het fonds Kwaliteitsverbetering landschap worden gestort. Met dit fonds
worden concrete projecten uit het landschapsbeleidsplan uitgevoerd.
Plangebied
Uit het bevolkings- en woningbehoefteonderzoek van de gemeente blijkt onder meer dat er binnen
de gemeente een afname van het aandeel jonge gezinnen plaatsvindt. Deze afname kan
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rechtstreekse gevolgen hebben voor het plaatselijke voorzieningenniveau en daarmee de
aantrekkelijkheid van de kern. De lange termijn binding van jonge gezinnen aan de kern is een
daarom een van de prioriteiten binnen de woonagenda van de gemeente. Andere prioriteiten bestaan
uit het levensloopbestendig maken van woningen door middel van bouwkundige maatregelen (zoals
rolstoeltoegankelijkheid) en flexibiliteit in het bestemmingsplan (mantelzorg, kantoor aan huis).
De gemeente streeft in haar woningbouwprogramma naar het behouden en versterken van een
variatie aan woningtypen en aan de kwaliteit van de woonomgeving. De gemeente werkt in principe
en onder voorwaarden mee aan initiatieven die leiden tot herontwikkeling van bestaande bebouwing.
Met de beoogde ontwikkeling wordt een leegstaande bestaande bedrijfswoning (gesplitste
woonboerderij opgericht in de jaren ‘30) hergebruikt als burgerwoning. Hiermee wordt tevens
bijgedragen aan de lange termijn instandhouding van de woonboerderij. Door de sanering van
bebouwing en verharding vindt een verbetering plaats van de uitstraling van het woonlint. Met de
ontwikkeling wordt bijgedragen aan het lange termijn behoud van jonge gezinnen aan de kern. Door
flexibiliteitsbepalingen in het bestemmingsplan zijn er mogelijkheden om de woning aan te passen
aan behoeften uit andere levensfasen. Via een omgevingsvergunning kan mantelzorg worden
gerealiseerd. Kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten aan huis tot 45m2 die passen binnen de aan
huis toegestane activiteiten uit bijlage 2 van de planregels zijn direct toegestaan.
De onderdelen parkeren en landschappelijke kwaliteit zijn verder uitgewerkt in resp. paragraaf 4.6
en 3.2.1.
Conclusie
De beoogde herontwikkeling van de bestaande bedrijfswoning tot burgerwoning past binnen het
gemeentelijke beleid zoals vastgelegd in de Structuurvisie.
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4.
4.1

RUIMTELIJKE ASPECTEN
Flora en fauna

De soortenbescherming is in Nederland sinds 1 januari 2017 geregeld in de Wet natuurbescherming
(Wn), voorheen de Flora- en Faunawet. Deze heeft betrekking op alle in Nederland in het wild
voorkomende beschermde diersoorten, planten en houtopstanden. Met de Wet natuurbescherming
worden de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet vervangen.
Een ruimtelijke ontwikkeling dient inzichtelijk te maken of er door het plan mogelijke negatieve
effecten kunnen optreden op beschermde soorten. Activiteiten die een schadelijk effect kunnen
hebben

op

beschermde

natuurwaarden

zijn

in

principe

verboden.

Voor

alle

ruimtelijke

ontwikkelingen geldt een algemene zorgplicht. Schade aan flora en fauna dient zoveel mogelijk
voorkomen te worden. Provinciale Staten kunnen bij verordening vrijstelling of ontheffing verlenen
van de verbodsbepalingen. Bij het verlenen van een ontheffing of het geven van een vrijstelling
moet worden voldaan aan de vereisten als omschreven in artikel 16 van de Habitatrichtlijn.
Bescherming van soorten en leefgebieden
Uitgangspunt van de Wet natuurbescherming is dat handelingen die leiden tot (opzettelijke)
verstoring of schade aan leefgebieden van beschermde soorten zijn verboden.
Alle vogels worden op basis van de Europese Vogelrichtlijn beschermd en zijn in de Wn opgenomen
in artikel 3.1 Wn. Voor alle vogelsoorten geldt een verbod op handelingen die nesten of eieren
opzettelijk beschadigen of verstoren. Ook handelingen die een vaste rust of verblijfplaats van
beschermde vogels verstoren zijn niet toegestaan.
Voor soorten die op grond van de Europese Habitatrichtlijn en het verdrag van Bern/ Bonn worden
beschermd, geldt artikel 3.5 van de Wn. Conform artikel 12 van de Habitatrichtlijn geldt voor soorten
die via artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming worden beschermd, dat ook het onopzettelijk
beschadigen of vernielen van de in gebruik zijnde voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van
beschermde soorten is verboden. Voor een aantal soorten geldt een specifieke gedragscode.
Voor de soorten uit bijlage IV van de habitatrichtlijn, dient de aanvrager in het kader van een
ruimtelijke ontwikkeling te waarborgen dat de uitvoering van het project geen nadelige gevolgen
heeft op binnen het plangebied aanwezige soorten.
Conclusie
De functiewijziging naar wonen vindt plaats binnen bestaande bebouwing. Er wordt hierbij geen
opgaande beplanting gerooid. De te saneren kassen vormen geen geschikte leefomgeving voor
beschermde soorten. Door de functiewijziging naar wonen zijn er geen negatieve effecten op
beschermde soorten te verwachten.
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4.2

Beschermde natuurgebieden

Natura 2000 gebieden
De

bescherming

van

natuurgebieden

is

sinds

1

januari

2017

vastgelegd

in

de

Wet

Natuurbescherming. Bovengenoemde wet regelt de bescherming van de in Europees verband
vastgelegde Natura 2000- gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden) en de op nationaal
niveau

beschermde

natuurgebieden.

Met

de

Wet

Natuurbescherming

worden

de

Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet geïntegreerd. In de wet staat
het behoud en herstel van soorten en natuurlijke habitats in samenhang met een duurzame
economische ontwikkeling centraal. Het Besluit natuurbescherming wijst gebieden aan waar
maatregelen worden getroffen die de gunstige staat van instandhouding van habitats en soorten
zoals opgenomen in bijlage I en II van de Habitatrichtlijn waarborgen. Gedeputeerde Staten (GS)
stelt noodzakelijke instandhoudingsmaatregelen per gebied vast en dragen zorg voor de
daadwerkelijke uitvoering hiervan (artikel 2.2 Wnb).
Natuur Netwerk Brabant
De bescherming van het Natuur Netwerk Nederland (voormalige Ecologische Hoofdstructuur) vindt
plaats via lokaal en regionaal beleid. Het Natuurnetwerk Brabant: NNB is een samenhangend
netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden. Binnen het NNB zijn in principe geen ruimtelijke
ontwikkelingen mogelijk die de kernkwaliteiten van het gebied negatief kunnen beïnvloeden. In de
omgeving van het plangebied bevinden zich verschillende gebieden die deel uitmaken van het NNB.
Plangebied
In de directe omgeving van het plangebied (<16km) komen geen Natura 2000 natuurgebieden voor.
Het meest nabij gelegen Natura 2000-gebied is het Habitatrichtlijngebied Sint Jansberg op een
afstand van ongeveer 16,8 kilometer.
Op

de

locatie

wordt

een

detailhandelsbestemming

(met

bijbehorende

planologische

gebruiksmogelijkheden) gewijzigd in een woonbestemming. De gebruiksintensiteit van een
woonperceel is lager dan van een detailhandelslocatie. Een woning trekt minder bezoekers en
verkeersbewegingen aan. De functiewijziging heeft door de grote afstand en de aard van de
ontwikkeling geen invloed op de natuurwaarden binnen Natura -2000 gebieden.
Ten noordwesten van het plangebied op een afstand van circa 100 meter aan de overzijde van de
Kerkstraat bevindt zich een onderdeel van een ecologische verbindingszone. Ten zuidoosten van
planlocatie bevindt zich eveneens een ecologische verbindingszone op een afstand van ca 485m.
Beide verbindingszones bevinden zich buten de bebouwde kom van Zeeland. Ten noorden van de
locatie, aan de overzijde van de N277 (Peelweg) op een afstand van meer dan 670m bevindt zich
een onderdeel van de Groenblauwe mantel. De planlocatie ligt buiten het NNB en de groenblauwe
mantel en heeft geen directe verbinding met omliggende natuurgebieden. De functiewijziging binnen
bestaande bebouwing en sloop van verouderde hobbykassen heeft geen negatief effect op de
natuurwaarden binnen het Natuur Netwerk Brabant.
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Ligging plangebied

Figuur 8

Uitsnede Verordening ruimte geconsolideerde versie d.d. 1 januari 2019.

Conclusie
De beoogde ontwikkeling leidt niet tot meer verkeersbewegingen, een toename van de lichtuitstoot
of een andere vorm van verstoring. Gezien de aard van de ontwikkeling en de afstand tot omliggende
natuurgebieden, zijn er geen significante negatieve effecten te op de instandhoudingsdoelstellingen
van beschermde soorten in omliggende Natura 2000 gebieden. Het plangebied bevindt zich buiten
het Natuurnetwerk Brabant en staat hiermee niet in directe verbinding. Het wijzigen van de
activiteiten van een detailhandel naar wonen leidt tot een te verwachten netto vermindering van de
milieu-uitstoot ter plaatse. Er is uitgesloten dat door de beoogde functiewijziging naar wonen
negatieve effecten op omliggende natuurgebieden plaatsvinden.

4.3

Cultuurhistorie

Ten aanzien van de bescherming van cultuurhistorische waarden vindt er steeds meer een
verschuiving plaats van verantwoordelijkheden van het Rijk naar gemeenten. Hiermee wordt de
koers die met de Beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg 2009 (MoMo) is ingegaan verder
doorgezet. De moderne monumentenzorg heeft twee uitgangspunten: van objectgericht naar
omgevingsgericht en van conserverend naar ontwikkelend. Dit vertaalt zich in een beleid met minder
regels, het meewegen van cultuurhistorische belangen in de ruimtelijke ordening en meer
mogelijkheden voor het herbestemmen van gebouwen.
Sinds de wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening van 1 januari 2012, dienen cultuurhistorische
en archeologische waarden te worden meegewogen bij het vaststellen van bestemmingsplannen.
De woning aan de Kerkstraat maakt onderdeel uit van een gesplitste woonboerderij met een
karakteristieke bouwstijl welke is opgericht in de jaren ’30. De woning is niet aangemerkt als
Rijksmonument of als gemeentelijk monument. De Kerkstraat vormt de historische wegstructuur
van de kern Zeeland. Langs de Kerkstraat bevinden zich relatief veel Rijksmonumenten,
gemeentelijke monumenten en waardevolle groenstructuren. In de welstandsnota van de gemeente
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uit 2017 is de Kerkstraat aangemerkt als cultuurhistorisch waardevolle structuur die wordt
beschermd met welstandsniveau 1.

Ligging plangebied

Figuur 9

Uitsnede welstandsnota gemeente Landerd 2017.

Voor de Kerkstraat zijn in de welstandsnota een aantal beoordelingscriteria opgesteld voor het
behoud en de verbetering van het aanzicht van de beeldbepalende kwaliteit van de openbare ruimte
(het aanzicht van bebouwing vanaf de Kerkstraat). De beoogde functiewijziging vindt plaats binnen
de bestaande woonboerderij. De woonboerderij zelf blijft door de functiewijziging onveranderd. Er
is geen sprake van een bouwplan.
In samenhang met de functiewijziging zal overtollige bebouwing (kas en overkapping) worden
gesaneerd. Het voorerf is in de huidige situatie verhard met klinkers. In de nieuwe situatie zal op
het voorerf een groene voortuin worden aangelegd. Hiermee treedt een verbetering op van de
beeldkwaliteit ter plaatse. De beoogde ontwikkeling past binnen de uitgangspunten van het
gemeentelijk welstandsbeleid.
Ten zuiden van de locatie (ca 80m) ligt de cultuurhistorisch waardevolle Coppensmolen met een
bijbehorende molenbiotoop ter bescherming van de windvang van de molen. De beoogde
functiewijziging vindt plaats binnen bestaande bebouwing en heeft geen invloed op de molenbiotoop.
Conclusie
De beoogde functiewijziging van een detailhandelsbestemming naar een woonbestemming vindt
plaats binnen bestaande bebouwing. Door de sloop van overtollige bebouwing en de herinrichting
van het voorerf is sprake van een verbetering van het aanzicht van de woonboerderij vanaf de
cultuurhistorisch

waardevolle

Kerkstraat.

De

beoogde

ontwikkeling

past

binnen

het

cultuurhistorische beleid.
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4.4

Archeologie

De bescherming van archeologisch erfgoed is sinds de Wet op de Archeologische Monumentenzorg
(Wamz) in 2007 hoofdzakelijk de verantwoordelijkheid van de gemeente. De kern van de wet is dat
gemeenten

verantwoordelijk

worden

voor

de

archeologische

monumentenzorg

binnen

de

gemeentegrenzen. Bij de vaststelling van een ruimtelijk plan dient de gemeente rekening te houden
met de in de grond aanwezige, dan wel te verwachten archeologische waarden.
De gemeente Landerd heeft op basis van de Nota Archeologie uit 2012 de gemeentelijke
archeologische beleidsuitgangspunten bepaald. In de Nota is tevens een archeologische beleidskaart
opgenomen die onderscheid maakt in 7 archeologische verwachtingswaarden. Voor gebieden met
een hoge archeologische verwachtingswaarde geldt een onderzoeksplicht voor bouwwerkzaamheden
en grondroerende werkzaamheden. De verwachtingswaarden uit de Nota Archeologie zijn vertaald
in het huidige bestemmingsplan in de vorm van een viertal dubbelbestemmingen. Per categorie is
aangegeven vanaf welke oppervlakte en bewerkingsdiepte een vergunningsplicht geldt.

Figuur 10

Uitsnede Nota Archeologie gemeente Landerd 2012.

In het huidige bestemmingsplan Kom Zeeland en Kom ’t Oventje is de voorzijde van het planperceel
aangeduid als gebied met een hoge archeologische waarde of verwachtingswaarde (Archeologie 2).
Voor gebieden binnen de dubbelbestemming Waarde Archeologie -2 (artikel 27) geldt een
onderzoeksverplichting vanaf een bewerkingsoppervlak van 100m2 en/ of een bewerkingsdiepte van
50 cm-mv. De beoogde functiewijziging vindt plaats binnen bestaande bebouwing. Er vinden geen
bouwwerkzaamheden plaats. De te saneren hobbykas (380m2) met overkapping (270m2) zijn
eenvoudig gefundeerd. Tijdens de aanleg van de fundering is de ondergrond ter plaatse reeds
verstoord. Bij het verwijderen van de fundering zal de bodemverstoring en daarmee de invloed op
het bodemarchief minimaal zijn.
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Conclusie
Er is door de beoogde ontwikkeling geen sprake van een (mogelijke) aantasting van archeologisch
waardevolle objecten in de ondergrond. De bij voor deze locatie geplande bodemingrepen zijn
dermate klein (bewerkingsoppervlak <100m2), dat het uitvoeren van archeologisch onderzoek niet
noodzakelijk is.

4.5

Technische infrastructuur

De omgeving is aangesloten op alle gangbare technische infrastructuur en andere nutsvoorzieningen
(gas, water, elektra). De vuilwaterafvoer van de woning ter plaatse is aangesloten op het
gemeentelijk drukrioleringssysteem (gemengd stelsel).
In de omgeving zijn geen overige zakelijke rechtsstroken gesitueerd in verband met de aanwezigheid
van (ondergrondse) kabels en/of leidingen die planologische bescherming behoeven. Voor aanvang
van de werkzaamheden zal een KLIC melding worden gedaan.

4.6

Mobiliteit en parkeren

De locatie wordt ontsloten via de Kerkstraat. Dit is een lokale weg die de kern Zeeland verbindt met
de omliggende kernen zoals Uden, Grave en Sint Hubert. Voor de Kerkstraat geldt ter hoogte van
het plangebied een maximumsnelheid van 30 km/ uur. De Kerkstraat sluit in zuidelijke richting via
de kern Zeeland aan op de regionale wegstructuur en de nationale wegenstructuur zoals de N277/
N324 (richting Venhorst/ Rijksweg A50/ Grave), en via de kern Zeeland op de N264 (Uden/ A50Oeffelt/ A73) en de N605 (Uden/ A50 / Gemert). Zie tevens paragraaf 2.1. De planlocatie is goed
ontsloten. Door de functieverandering van detailhandel naar wonen zal de verkeersintensiteit ter
plaatse afnemen.
Op 14 februari 2012 stelde het college van burgemeester en wethouders de Parkeernormen Landerd
2012 vast. Tegelijk besloot het college om als voorwaarde te stellen dat er bij ruimtelijke
ontwikkelingen een (dynamische) parkeerbalans wordt opgesteld. Bij verschillende nieuwe functies
binnen het gebied mag er een berekening worden gemaakt op basis van bezettingsgraad en daarmee
van mogelijk dubbelgebruik. Het uitgangspunt is dat een ruimtelijke ontwikkeling op eigen terrein
voorziet in de (extra) parkeerbehoefte die er door de ruimtelijke ontwikkeling ontstaat. Is dat niet
mogelijk, dan dient het plan te worden aangepast. In sommige gevallen is het mogelijk om een
bijdrage te storten in het parkeerfonds (Structuurvisie 2014) voor zover het een ruimtelijke
ontwikkeling

betreft

in

de

kernen

van

Zeeland

en

Schaijk.

Het

betreft

hierbij

vaak

maatwerkoplossingen. Voor overige gebieden dient parkeren altijd op eigen terrein opgelost te
worden.
Het voorerf van de woning is in de huidige situatie volledig verhard en in gebruik als parkeerzone.
Als gevolg van de functieverandering zal de parkeerbehoefte afnemen. Een deel van het voorerf zal
worden heringericht als voortuin. Parkeren vindt ook in de nieuwe situatie plaats op eigen terrein.
Bij de woning is in de nieuwe situatie ruimte voor minimaal 2 personenvoertuigen op eigen terrein.
De woning wordt via de bestaande inrit ontsloten op de Kerkstraat.
Conclusie
Vanuit de aspecten mobiliteit en parkeren zijn er geen belemmeringen voor de beoogde
ontwikkeling.
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5.

MILIEUASPECTEN

5.1

Bodem

Bij het opstellen van een bestemmingsplan dient op basis van artikel 3.1.6 van het Bro (Besluit
ruimtelijke ordening) rekening gehouden te worden met de bodemkwaliteit ter plaatse. Een
bodemonderzoek dient te worden uitgevoerd om te kunnen beoordelen of de bodem geschikt is voor
de beoogde functie en of er sprake is van een eventuele saneringsnoodzaak. De Woningwet staat
niet

toe

dat

er

gebouwd

wordt

op

verontreinigde

grond.

Een

eventueel

aanwezige

bodemverontreiniging kan bovendien van belang zijn voor de toepassingsmogelijkheid van bepaalde
bestemmingen en voor de uitvoerbaarheid van het plan.
Wanneer er sprake is van een bouwactiviteit, dient tevens op basis van artikel 2.4 sub d regeling
omgevingsrecht een verkennend bodemonderzoek op basis van de norm NEN 5740 te worden
opgesteld. Een bodemonderzoek bestaat uit een historisch onderzoek en een verkennend
bodemonderzoek. Indien uit het historisch onderzoek blijkt dat de ondergrond onverdacht is, kan
het college van B&W op basis van de gemeentelijke bouwverordening een ontheffing verlenen
(afwijken van 4.4 lid 2 Bor) van het uitvoeren van een verkennend grondonderzoek.
De

samenwerkende

gemeenten

uit

de

regio

Noordoost

Brabant

hebben

in

2011

een

bodemkwaliteitskaart (BKK) en een bodembeheerplan (BBP) opgesteld. De Gemeenteraad van
Landerd

stelde

op

15

december

2011

de

Nota

Bodembeleid

vast

waar

de

regionale

bodemkwaliteitskaart en het bodenbeheerplan onderdeel van uitmaken. Door middel van de BKK en
BBP wordt een directe relatie gelegd tussen de gebruiksfunctie en de kwaliteit van de bodem. Het
doel van de nota is het geven van concrete richtlijnen voor een duurzaam beheer van de bodem en
het scheppen van heldere kaders voor saneringen die onder de bevoegdheid van de gemeente vallen.

Figuur 11

Uitsnede ontgravingskaart ondergrond; bodemkwaliteitskaart Regio Noordoost Brabant 2011
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Figuur 12

Uitsnede ontgravingskaart bovengrond; bodemkwaliteitskaart Regio Noordoost Brabant 2011

Planlocatie
De beoogde functiewijziging vindt plaats binnen bestaande bebouwing. De bestaande bedrijfswoning
met bijbehorende perceel wordt hierbij gebruikt als burgerwoning met tuin. In samenhang met de
functiewijziging wordt een bestaande hobbykas met overkapping gesaneerd.
In de huidige situatie zijn er ter plaatse al milieugevoelige functies toegestaan in de vorm van
detailhandel met een bedrijfswoning. Bij de uitvoering van de detailhandelsactiviteiten verbleven er
ter plaatse mensen voor een periode van meer dan 2 uur per dag. Ook in de nieuwe situatie wordt
het perceel intensief gebruikt.
Uit bovenstaande uitsneden van de bodemkwaliteitskaart (regio Noordoost Brabant) blijkt dat de
bodem ter hoogte van het plangebied geschikt wordt geacht voor de functie natuur en landbouw.
Gronden binnen de functie landbouw zijn middels dubbeltoetsing tevens beoordeeld voor
geschiktheid voor de functie wonen. Een BKK en BBP geven geen informatie over een eventuele
lokale verontreiniging.
Op basis van de gegevens uit het Bodemloket blijkt dat er in de directe omgeving van de planlocatie
in het verleden geen grote bodemverontreinigingen naar voren zijn gekomen. Uit het bodemloket
blijkt dat er ter plaatse in 2003 een verkennend bodemonderzoek heeft plaatsgevonden. Uit de
resultaten van dit onderzoek blijkt dat in het historisch bodemonderzoek, de activiteiten ter plaatse
voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet bodembescherming en er sprake is van een
onverdachte locatie. Bij de gemeente zijn voor de locatie geen (recente) bodembedreigende
activiteiten bekend (* Hinderwetvergunningen worden nog verder nagezocht).
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Figuur 13

Uitsnede Bodemloket (www.bodemloket.nl d.d. 29 november 2018).

Conclusie
Vanuit het aspect bodem zijn er geen belemmeringen voor de ontwikkeling. Er is sprake van een
onverdachte locatie in het kader van de Wet bodembescherming.

5.2

Luchtkwaliteit

Voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen moeten aan luchtkwaliteitsnormen voldoen (artikel 5.16
Wet milieubeheer). Via de wet worden mensen tegen negatieve gevolgen van luchtverontreiniging
beschermd. Hiervoor zijn getalsmatige grenswaarden opgenomen (titel 5.2 Wm) voor een aantal
luchtverontreinigende stoffen.
Voor bepaalde projecten is vastgesteld dat deze Niet In Betekenende Mate (NIBM) bijdragen aan de
luchtverontreiniging. Wanneer een project minder dan 3% van de grenswaarde voor de
jaargemiddelde concentratie van fijnstof (PM10) of stikstofdioxide (NO2) uitstoot, mag het zonder
verdere toetsing aan de grenswaarden worden uitgevoerd. De 3% grens komt overeen met 1,2
microgram/m3

voor

zowel

PM10

als

NO2.

De

NIBM

grens

voor

het

ontwikkelen

van

woningbouwlocaties is in de Regeling NIBM vastgesteld op een toename van netto 1500 woningen.
Conclusie
De beoogde functieverandering naar wonen leidt niet tot een overschrijding van de grenswaarden
voor PM10 en NO2. De bestaande bedrijfswoning wordt hierbij omgezet in een burgerwoning. De
beoogde ontwikkeling leidt niet tot een toename van het aantal woningen. Door het beëindigen van
een detailhandelsbedrijf en de daarmee samenhangende afname van verkeersbewegingen leidt de
ontwikkeling tot een lichte verbetering van de luchtkwaliteit ter plaatse. Voor de beoogde
ontwikkeling staat vast dat deze niet in betekende mate bijdraagt. Nader onderzoek naar
luchtkwaliteit is in dergelijke situaties niet noodzakelijk.
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5.3

Geluid

Het is van belang om mensen

te beschermen tegen geluidshinder en tegen nadelige

gezondheidseffecten door geluid. Het belangrijkste wettelijke kader hiervoor is de Wet geluidhinder
(Wgh). Deze wet biedt geluidsgevoelige gebouwen en terreinen bescherming tegen geluidhinder van
wegverkeerlawaai, spoorweglawaai en industrielawaai door middel van zonering. Binnen bepaalde
afstanden (zones) van verschillende geluidsbronnen gelden grenswaarden voor de geluidsbelasting
op gevoelige gebouwen en terreinen. Hierbij is een ondergrens (voorkeursgrenswaarde) en een
bovengrens (maximaal toelaatbare grenswaarde) opgenomen. Ook gelden er grenswaarden voor
het akoestische klimaat in de gebouwen zelf.
In situaties waarop de Wgh niet van toepassing is, is de bescherming tegen geluid toch verzekerd.
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) moet in die gevallen namelijk altijd nog sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening. In
situaties waarop de Wgh niet van toepassing is, is de bescherming tegen geluid toch verzekerd. Op
grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) moet in die gevallen namelijk altijd nog sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening Dit
geldt bijvoorbeeld bij wegen waar maximaal 30 km/uur gereden mag worden of bij bedrijven die
niet op een geluidsgezoneerd bedrijventerreinen liggen.
Akoestisch onderzoek naar verkeerslawaai is noodzakelijk indien binnen de geluidzones van spoorof verkeerswegen sprake is van projectie van geluidsgevoelige bebouwing. Uitgezonderd hierop zijn
woonerven, 30 km zones en op basis van een geluidsniveaukaart gedezoneerde wegen. Op basis
van artikel 74 van de Wet geluidhinder gelden de onderstaande normen voor geluidzones:
Gebied

Aantal rijstroken

Breedte

geluidzone

in

meters
Stedelijk
Buiten stedelijk

Figuur 14

1 of 2

200

3 of meer

350

1 of 2

250

3 of 4

400

5 of meer

600

Normering geluidzones

De voorkeursgrenswaarde voor nieuwe geluidgevoelige objecten binnen deze geluidzones is 48 dB.
Voor binnenstedelijke gebieden geldt bij nieuwbouw een maximale ontheffingswaarde tot 68 dB op
de gevel van de woning. In situaties waarbij de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, maar
de geluidbelasting op de gevel binnen de maximaal toelaatbare waarde blijft, kan het College van
B&W via een besluit tot vaststelling hogere waarden een ontheffing verlenen. Ontheffing kan alleen
worden verleend indien maatregelen die gericht zijn op het terugbrengen van de geluidsbelasting
vanuit stedenbouwkundig, verkeerskundig, landschappelijk of financieel oogpunt redelijkerwijs niet
mogelijk zijn. Bovendien dienen maatregelen genomen te worden om zeker te stellen dat de
geluidsbelasting op de binnengevel van de woning maximaal 33 dB bedraagt.
Planlocatie
Met de beoogde functiewijziging wordt een bestaande bedrijfswoning bewoond als burgerwoning.
De Wet geluidhinder maakt in haar toetsingssystematiek geen onderscheid tussen bedrijfswoningen
en burgerwoningen. De Kerkstraat is ter hoogte van de planlocatie een gedezoneerde weg in het
kader van de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient op basis van
de Wro wel inzichtelijk gemaakt te worden of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat ter
plaatse. Indien er sprake is van een hoge verkeersintensiteit, een korte afstand van bebouwing ten
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opzichte van de weg of verwacht wordt dat de toegepaste wegverharding een substantiële bijdrage
levert aan de geluidsbelasting op de gevels is aanvullend onderzoek nodig. De Kerkstraat is een
lokale weg voor bestemmingsverkeer met een 30km regime. Het wegdek bestaat uit klinkers. De
bestaande woning bevindt zich in een bebouwingslint van de bebouwde kom op circa 20 meter uit
de wegas. Gezien de omstandigheden kan worden aangenomen dat er sprake is van een
aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse.
Conclusie
In het kader van de Wet geluidhinder en een goede ruimtelijke ordening zijn er geen belemmeringen
voor de beoogde ontwikkeling.

5.4

Externe veiligheid

Het doel van het externe veiligheidsbeleid is het beheersen van risico’s door opslag en transport van
milieugevaarlijke stoffen afkomstig van industriële activiteiten. Tot risicobronnen behoren
inrichtingen en transportroutes waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn en
luchthavens. Het wettelijk kader voor de beoordeling van risico’s van transport van gevaarlijke
stoffen is vastgelegd in het ‘Besluit externe veiligheid transportroutes’ (Bevt) en de Wet Basisnet.
Voor

inrichtingen

is

het

Besluit

externe

veiligheid

inrichtingen

(Bevi)

het

belangrijkste

toetsingskader. In het Bevi zijn normen voor het Plaatsgebonden Risico (PR) en het Groepsrisico
(GR) opgenomen.
Het uitgangspunt van het externe veiligheidsbeleid is het ruimtelijk scheiden van risicobronnen en
kwetsbare objecten. Zonering vindt plaats door middel van veiligheidsafstanden op basis van
berekende risico’s of te verwachten effecten bij calamiteiten.
Het plaatsgebonden risico, afgekort met PR, geeft de kans aan dat iemand die zich een jaar lang
onafgebroken en onbeschermd op een plek bevindt, overlijdt door een ongeval met gevaarlijke
stoffen. Het PR heeft geen relatie met de omgeving. Het groepsrisico, afgekort met GR, is de
cumulatieve kans per jaar dat een groep van 10 personen of meer overlijdt door een ongeval bij een
risicovolle activiteit met een gevaarlijke stof. De hoogte van het groepsrisico wordt niet alleen
bepaald door de kans dat zich een ongeval met gevaarlijke stoffen voordoet maar ook door het
aantal potentiële slachtoffers in de omgeving van de risicobron.

Ligging plangebied

Figuur 15

Uitsnede Risicokaart (Provincie Noord- Brabant)
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Planlocatie
Een woning is geen activiteit met een veiligheidsrisico voor de omgeving. Een woning is binnen het
externe veiligheidsbeleid aangemerkt als een kwetsbaar object.
Risicovolle inrichtingen
Volgens de Risicokaart van de provincie Noord- Brabant bevindt zich in de directe omgeving van het
plangebied, namelijk op een afstand van ca 45 meter aan de Kerkstraat 117, tankstation Willemsen
VOF met ondergrondse LPG-tank met een inhoud van 20m3 en een risicoafstand (PR 10-6) van 45
meter vanaf het vulpunt, een PR 10-6 contour van 25 meter vanaf het lpg-reservoir en een PR10-6
contour van 15 meter vanaf de afleverzuil. Voor bestaande situaties geldt een kortere risicoafstand
vanaf het vulpunt namelijk 25 meter (zie tevens bovenstaande uitsnede van de risicokaart). Binnen
de PR 10-6 contour mogen geen kwetsbare objecten zoals woningen aanwezig zijn. Het
invloedsgebied voor de verantwoording van het groepsrisico (GR) bedraagt 150 meter.
Het plangebied ligt buiten de risicoafstand voor het plaatsgebonden risico, maar binnen het
invloedsgebied. De afstand van 150 meter is gebaseerd op de effecten van het ongevalsscenario
met de grootste effectafstand. Voor een tankstation is dit een BLEVE: een explosie van het LPG
reservoir door extreme verhitting. De doorzet van LPG van het tankstation is via de
omgevingsvergunning begrensd tot 500m3/jaar. Om de kans op een dergelijk ongeval en de
gevolgen ervan te beperken heeft de sector reeds maatregelen genomen. Door het gebruik van hitte
werende coating op tankwagens en het gebruik van verbeterde vulslangen wordt het ontstaan van
een dergelijke brand dusdanig vertraagd dat mensen binnen de effectafstand tijdig kunnen worden
geëvacueerd. Er vindt geen overschrijding of benadering plaats van de normen voor het
plaatsgebonden risico en de orientatiewaarde van het groepsrisico.
Op een afstand van meer dan 500 meter ten oosten van het plangebied aan de Logtschedijk 4 en
de Logtschedijk 6 bevinden zich resp. varkenshouderij VEGE Zeeland bv en pluimveehouderij van
der Ven. Op beide locaties bevindt zich een bovengrondse propaantank met een inhoud van 18000
liter. Ten westen van de planlocatie op een afstand van ca 700 meter aan de Voederheil 29 bevindt
zich rundveehouderij Th. Verstegen met een bovengrondse propaantank met een inhoud van 3000
liter. De afstand ten opzichte van de veehouderijen is dusdanig groot dat ze geen belemmering
vormen voor het plangebied.
Transport
Ten noorden van het plangebied, op een afstand van ca 285 meter bevindt zich de Provinciale weg
N277 (Peelweg). Over deze weg vindt incidenteel vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Dit zijn
voornamelijk LPG en propaangastranssporten (GF3 transporten). Voor de weg geldt geen PR 10-6
contour waardoor de weg geen beperkingen oplegt aan ontwikkelingen in de omgeving. Het
invloedsgebied van de weg is circa 325 meter. Gezien de lage vervoersintensiteit levert dit geen
relevante risico’s op voor de gebruikers van het plangebied. Er vindt geen overschrijding of
benadering van de normen voor het plaatsgebonden of de orientatiewaarde van het groepsrisico
plaats. Gezien het reeds berekende lage veiligheidsrisico voor objecten aan deze route, kan worden
volstaan met een algemene verantwoording van het groepsrisico.
Buisleidingen
Ten oosten van de planlocatie op een afstand van ca 680 meter bevindt zich een hoge druk
aardgastransportleiding (Z-542-01). Dit is een NEN 3650 leiding met een beschermingszone van 4
meter (PR contour). Deze zone wordt onder meer planologisch beschermd door middel van de
bestemming Leiding- Gas in het geldende bestemmingsplan (artikel 21). Binnen de vastgestelde
beschermingszone gelden beperkingen voor het gebruik van de grond. De leiding heeft geen PR 106 contour. Het invloedsgebied bedraagt op basis van het handboek buisleidingen voor een leiding
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met een werkdruk van maximaal 40 bar en een diameter van 10 inch, 120meter (1%
letaliteitscontour). Binnen dit invloedsgebied dient een verantwoording van het groepsrisico plaats
te vinden. De afstand van het plangebied ten opzichte van de leiding is dusdanig groot dat deze
geen belemmering vormt.
Effecten beoogde ontwikkeling
De toekomstige bewoners zijn voldoende zelfredzaam en kunnen op eigen kracht de woning
verlaten. In de woning worden maatregelen getroffen in de vorm van rookmelders en blusmiddelen.
De woning is ook via de achterzijde te betreden. Er worden voldoende maatregelen getroffen om de
veiligheid van de bewoners te waarborgen.
Conclusie
De veiligheid voor de toekomstige gebruikers van het plangebied is voldoende gewaarborgd. De
toekomstige bewoners zijn voldoende zelfredzaam en kunnen op eigen kracht de woning verlaten.
In de woning worden maatregelen getroffen in de vorm van rookmelders en blusmiddelen. Hiermee
worden voldoende maatregelen getroffen om de veiligheid van de bewoners te waarborgen.
Aanvullende risico-reducerende maatregelen zijn niet noodzakelijk. De veiligheidsparagraaf zal in
het kader van de planologische procedure voor advies en beoordeling worden voorgelegd aan de
Veiligheidsregio Brabant- Noord.

5.5

Geurhinder

Op 1 januari 2007 is de nieuwe Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) in werking getreden. De wet
vormt het toetsingskader voor de beoordeling van geurhinder afkomstig van veehouderijen. Via de
Wgv worden gevoelige bestemmingen beschermd tegen geurhinder van veehouderijen.
De Wgv omschrijft een geurgevoelig object als een “gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling
en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die
daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt”. Een
detailhandel en een woning zijn een geurgevoelig object als bedoeld in deze wet. De gemeente
Landerd beschikt over een eigen geurbeleid in de vorm van een geurverordening en een
geurgebiedsvisie 2014, welke in 2015 is gewijzigd. Op basis van het geurbeleid in de gemeente
Landerd vindt op basis van de periodieke beleidsevaluatie een afname plaats van het percentage
geurgehinderden vanaf de peildatum 22 april 2005.
Ter hoogte van de kern Zeeland geldt op basis van de gewijzigde verordening een maximale
geurbelasting van 1,0 OUE voor diersoorten waarvoor op basis van emissiefactoren de
voorgrondbelasting dient te worden bepaald (in afwijking van artikel 3, lid 1 Wgv) en een vaste
afstand van ten minste 100 meter ten opzichte van de bebouwde kom. Voor rundvee gelden vaste
afstanden tot minimaal 1300 meter van de bebouwde kom afhankelijk van het gekozen
huisvestingssysteem en het aantal dieren (in afwijking van artikel 4, lid 1 Wgv).
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Ligging plangebied

Figuur 16

Uitsnede Normenkaart gewijzigde geurverordening 2014 (kern Zeeland:A: 1 OUE)
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Aan de Kleine graspeel 9 op een afstand van ca 235 meter ten zuiden van de planlocatie, bevindt
zich een pluimveehouderij voor ca 35850 legkippen. Binnen een straal van 400 meter van het
plangebied bevinden zich geen overige veehouderijen. De planlocatie bevindt zich binnen de
bebouwde kom van Zeeland binnen een bebouwingslint. Een bedrijfswoning behorende bij een
detailhandel is reeds een geurgevoelig object. De functiewijziging van een detailhandel naar een
woning

op

de

planlocatie

vormt

hierdoor

geen

extra

belemmering

voor

de

ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende agrarische bedrijven.
Uit de bepaling van de achtergrondbelasting in de geurgebiedsvisie van de gemeente blijkt dat ter
hoogte van de planlocatie in de huidige en toekomstige situatie (scenario 3 obv benutten maximale
emissieruimte) sprake is/ zal zijn van een cumulatieve geurbelasting van 6-14 OUE/m3. Hiermee is
ter plaatse sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.
Conclusie
Het hergebruik van een voormalige bedrijfswoning (detailhandel) als burgerwoning op de planlocatie
(binnen

een

bebouwingslint)

vormt

geen

(verdere)

belemmering

voor

de

ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende agrarische bedrijven. Ter hoogte van het plangebied is
sprake van een aanvaardbaar woon- en verblijfklimaat.
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5.6

Bedrijven en milieuzonering

Voor een goede ruimtelijke ordening dient er voldoende afstand te bestaan tussen milieubelastende
activiteiten en gevoelige functies. In de VNG- handreiking ‘Bedrijven en milieuzonering’ uit 2009
staan richtafstanden opgenomen voor het toetsen van ruimtelijke ontwikkelingen. De richtafstanden
geven een algemene indicatie van de te verwachten milieubelasting per bedrijfscategorie. Van de
algemene richtafstanden kan gemotiveerd worden afgeweken wanneer milieuonderzoek naar de
specifieke situatie een andere mate van milieubelasting aantoont. De richtafstanden uit de VNG
handreiking zijn gebaseerd op de omgevingskwaliteit die vergelijkbaar is met een rustige woonwijk.
De indicatieve afstanden moeten worden aangehouden ten opzichte van de gevels van omliggende
gevoelige objecten. Voor woningen in een gemengd gebied kan de richtafstand met één niveau
worden verlaagd, zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat.
De gemeente Landerd heeft op basis van de richtafstanden uit de VNG handreiking, middels de
‘Milieuzoneringslijst’ richtafstanden opgenomen in bijlage 2 van de regels van het bestemmingsplan
Kom Landerd en Kom ‘t Oventje. Deze richtafstanden dienen als toetsingscriterium voor de afstand
tussen verschillende functies. Het omgevingstype van de omgeving van het plangebied kan door de
menging van functies ter plaatse worden aangemerkt als een gemengd gebied.
Tabel 1 Richtafstandenlijst VNG 2009
Milieucategorie

Richtafstand
omgevingstype

tot
rustige

Richtafstand
omgevingstype

woonwijk in meters

gebied in meters

1

10

0

2

30

10

3.1

50

30

3.2

100

50

4.1

200

100

tot
gemengd

Planlocatie
Ter hoogte van de woning dient sprake te zijn van een goed woon- en leefklimaat. Tevens dient de
woning geen belemmering te vormen voor de activiteiten van omliggende bedrijven.
Een bedrijfswoning is reeds een gevoelig object. De beoogde functiewijziging naar een burgerwoning
heeft geen invloed op de ontwikkelingsmogelijkheden voor omliggende bedrijven. Door de
beëindiging van de detailhandelsactiviteiten zal de milieuhinder voor omliggende woningen afnemen.
Hiermee verbetert het woon- en leefklimaat voor de omgeving.
In de omgeving komen voor: een tankstation met doorzet van 500m3 per jaar aan de Kerkstraat
117 behorend tot milieucategorie 3.1 (afstand van ca 55 meter), bedrijventerrein Voederheil tot
maximaal milieucategorie 3.2 (afstand vanaf ca 50 meter), nutsvoorziening op de kruising Kerkstraat
en Kleine Graspeel behorend tot milieucategorie 2 (afstand 115 meter) en een pluimveeveehouderij
aan de Kleine Graspeel 9 behorend tot milieucategorie 4.1 (afstand ca 235 meter).
Het tankstation is reeds beschreven in paragraaf 5.4. Voor de overige omliggende activiteiten geldt
dat deze op voldoende afstand liggen ten opzichte van het plangebied.
Conclusie
Met de beoogde ontwikkeling wordt voldaan aan de richtafstanden voor functiescheiding. Hiermee
kan ervan uit worden gegaan dat ook in de nieuwe situatie ter hoogte van de woning sprake is van
een goed woon- en leefklimaat. In het kader van de omgekeerde werking levert de woning geen
beperkingen op voor de bedrijfsvoering van omliggende bedrijven. Aanvullend onderzoek is niet
noodzakelijk.
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5.7

Vormvrije MER-beoordeling

Het Besluit tot wijziging van het Besluit milieueffectrapportage en het Besluit omgevingsrecht
(reparatie en modernisering milieueffectrapportage) (Staatsblad 102, jaargang 2011) zijn op 28
februari 2011 gepubliceerd. Deze reparatie van het Besluit milieueffectrapportage was nodig door
het arrest van het van de EU van 15 oktober 2009 (Commissie tegen Nederland, zaak C-255/08).
Het Besluit milieueffectrapportage kende een systeem van absolute drempelwaarden.
Het systeem van absolute drempelwaarden bood in de praktijk vanwege de duidelijkheid grote
voordelen. Gebleken is echter, dat het in feite onmogelijk is om de drempelwaarden zo te formuleren
dat rekening wordt gehouden met alle criteria van bijlage III van de richtlijn, zoals bijv. cumulatie,
en daarbij te garanderen dat onder die drempelwaarde geen sprake kan zijn van aanzienlijke
negatieve gevolgen voor het milieu. Om die reden is gekozen om de drempelwaarden indicatief te
maken. Dit betekent dat de drempelwaarden in kolom 2 in de D-lijst van het Besluit m.e.r. een
indicatief karakter krijgen.
Op grond van artikel 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht dient het bevoegd gezag zijn keuze
om géén m.e.r.-beoordeling te maken voor een activiteit die beneden de drempelwaarde valt, te
motiveren in de toelichting van een bestemmingsplan. Voor deze toets wordt de term vormvrije
m.e.r.-beoordeling gehanteerd. Voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling bestaan geen vereisten voor
de vorm, maar wel voor de inhoud. Met betrekking tot de inhoud moet aandacht worden besteed
aan alle criteria die zijn opgenomen in Bijlage III bij de Europese richtlijn 'betreffende de
milieubeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten’.
Het bestemmingsplan maakt de functiewijziging van een detailhandel met bedrijfswoning naar een
woonbestemnming mogelijk. Hierbij wordt geen nieuwe woning gebouwd, maar een bestaande
woning hergebruikt. Deze ontwikkeling valt niet onder een activiteit opgenomen in bijlage II van het
Besluit m.e.r.
Conclusie
De conclusie is dat geen milieueffectbeoordeling behoeft te worden opgesteld gelet op de beperkte
impact van het plan op de omgeving.

5.8

Water

Centraal in het waterbeleid is dat water een belangrijk sturend element in de ruimtelijke ordening
is. Ruimtelijk relevante aspecten van het waterbeleid worden vastgelegd in het bestemmingsplan.
Waterwet
Om te bepalen of er voor de geplande werkzaamheden een vergunning of ontheffing vereist is, dient
getoetst te worden aan de regels uit de Keur oppervlaktewateren.
Op 22 december 2009 trad de Waterwet in werking. De Waterwet heeft gezorgd voor een ingrijpende
bundeling van waterwetgeving. Met de inwerkingtreding van deze wet is tevens de Watervergunning
van kracht geworden.
Het plangebied bevindt zich binnen het beheergebied van Waterschap Aa en Maas. Het
Waterbeheerprogramma 2016-2021 ‘werken met water. Voor nu en later’ vertaalt de wet- en
regelgeving naar

concrete beleidsdoelstellingen

voor het beheer

van

waterkeringen,

het

oppervlaktewatersysteem en de afvalwaterketen.
Hoofddoelstellingen voor het duurzaam omgaan met water zijn:


voldoende en schoon water;



beperken van schade door wateroverlast of watertekort;
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effectief zuiveren van afvalwater.

Een watervergunning van het waterschap Aa en Maas als waterbeheerder is nodig voor het
gebruikmaken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones door daarin,
daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste
substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.
Algemene waterhuishoudkundige situatie
In de directe omgeving van het plangebied zijn geen waterwingebieden, boringvrije zones,
beschermingszones innamepunt drinkwater of grondwaterbeschermingsgebieden gelegen.

Figuur 17

Uitsnede Provinciaal Milieu en waterplan 2016-2021

In de omgeving van de planlocatie bevinden zich watergangen die zijn opgenomen in de Keur met
een A-status met bijbehorende beschermingszones.

Figuur 18

Uitsnede Legger oppervlaktewateren Aa en Maas
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Watertoets
Sinds 2003 vormt volgens het Besluit op de Ruimtelijke Ordening de Watertoets een verplicht
onderdeel van de afweging van elk ruimtelijk plan. In een waterparagraaf dient te worden
beschreven hoe met de gevolgen van het plan op de waterhuishouding wordt omgegaan. Met de
watertoets krijgt het onderwerp water een volwaardige rol binnen de planvorming. Hierbij dient ook
afstemming met de waterbeheerder plaats te vinden.
Leidende principes binnen de waterwetgeving met betrekking tot waterkwantiteit en waterkwaliteit
zijn:
Waterkwantiteit:
Stap 1- voorkomen van hemelwaterafvoer (vasthouden);
Stap 2- benutten of infiltreren van hemelwater (bergen);
Stap 3- vertraagd afvoeren van hemelwater naar oppervlaktewater (afvoeren).
Waterkwaliteit:
Stap 1- Voorkomen
Stap 2- Scheiden
Stap 3- zuiveren
Het waterschap hanteert op basis van de Keur voor ontwikkelingen met een beperkte toename aan
verhard oppervlak een vrijstelling van 2000m2. Toename aan verhard oppervlak boven de
vrijstellingsnorm, moet worden gecompenseerd. Duurzaam omgaan met water betekent voor de
beoogde functiewijziging het volgende:
De beoogde wijziging van de bestemming van detailhandel naar wonen vindt plaats binnen
bestaande bebouwing. In samenhang met de functiewijziging zullen overtollige bijgebouwen en
erfverharding worden verwijderd. Er is sprake van een afname van hard oppervlak en daarmee een
hydrologisch positieve ontwikkeling. Er zijn geen compenserende maatregelen voor waterberging
noodzakelijk. Het plan heeft door de beperkte schaal geen invloed op de waterbergingscapaciteit
van het gebied.
Gezien het huidige gebruik kan worden geconcludeerd dat de bodem in principe geschikt is voor de
nieuwe functie. De beschermde watergangen bevinden zich buiten het plangebied. In de nieuwe
situatie blijven de bestaande watergangen en bijbehorende beschermingszones ongewijzigd. Het
aanvragen van een watervergunning is niet noodzakelijk.
Gemeentelijk Riolering Plan 2017–2020
Op 8 december 2016 stelde de gemeenteraad het Gemeentelijk Riolering Plan 2017 – 2020 (GRP)
vast. In het GRP is beschreven hoe de gemeente Landerd invulling geeft aan haar wettelijke
zorgplichten voor afvalwater, regenwater en grondwater in de planperiode 2017 tot en met 2020:
1.

De inzameling van en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het
grondgebied van de gemeente gelegen percelen, door middel van een openbaar
vuilwaterriool naar een zuiveringtechnisch werk (art. 10.33 Wet milieubeheer)

2.

Een doelmatige inzameling van afvloeiend regenwater en een doelmatige verwerking
daarvan (art. 3.5 Waterwet). Onder het verwerken van hemelwater kunnen in ieder geval
worden begrepen: de berging, het transport, de nuttige toepassing, het, al dan niet na
zuivering, terugbrengen op of in de bodem of in het oppervlaktewater van ingezameld
hemelwater en het afvoeren naar een zuiveringtechnisch werk.

3.

In het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen om structureel nadelige
gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel
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mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig
is en niet tot de zorg van de beheerder of de provincie behoort.
Het GRP geeft de benodigde strategie en middelen aan om de continuïteit van de rioleringszorg te
waarborgen.
Het water dat op de daken en terreinverharding valt, infiltreert gedeeltelijk (kantoor en gedeelte
hoofdgebouw) ter plaatse via het erf en in de omgeving aanwezige watergangen. Het huishoudelijk
afvalwater afkomstig van de woning wordt via de bestaande aansluiting op het gemeentelijk riool
geloosd (gemengd stelsel). Hergebruik van hemelwater bij de woningen is beperkt mogelijk in de
vorm van gietwater voor de tuin. Het plan heeft door de beperkte schaal geen invloed op de
waterbergingscapaciteit van het gebied.
Conclusie
Het wijzigen van het gebruik van een voormalige bedrijfswoning als burgerwoning met bijbehorende
afname van het verhard oppervlak, heeft een positief netto effect op de hydrologische situatie ter
plaatse. De voorgenomen ontwikkeling past binnen de uitgangspunten van het waterschap voor het
duurzaam omgaan met water. De waterparagraaf zal in het kader van het wettelijk overleg ex artikel
3.1.1. Bro voor advies en ter beoordeling aan Waterschap Aa en Maas worden voorgelegd. Namens
de initiatiefnemer is de digitale watertoets uitgevoerd via de website www.dewatertoets.nl. Het
advies van het waterschap en de digitale watertoets zijn opgenomen in bijlage 1.
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6.

ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID

Het plan zal geheel door de initiatiefnemers gerealiseerd worden. De gronden zijn in eigendom van
de initiatiefnemer.
Er is geen sprake van een bouwplan in de zin van de Grondexploitatiewet. Verhaal van kosten zal
door de gemeente daarom hoofdzakelijk plaatsvinden in de vorm van leges. Voor het verhalen van
eventuele kosten voor tegemoetkoming in planschade is een overeenkomst ter verhaal van
eventuele kosten aangegaan. Hiermee is het verhaal van de gemeentelijke kosten voldoende
verzekerd.
Het plan is hiermee economisch uitvoerbaar. Voor de gemeente zijn er geen financiële consequenties
aan verbonden.
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7.

JURIDISCHE PLANOPZET

7.1

Inleiding

Doel van dit bestemmingsplan is het opstellen van een juridisch- planologische regeling ten behoeve
van de functieverandering naar een woonbestemming op de locatie Kerkstraat 130a in Landerd.
Sinds 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening in werking
getreden. Hiermee dienen bestemmingsplannen in digitale vorm (RO-standaarden) te worden
vastgesteld. De planregels sluiten verder aan bij de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen
(SVBP) 2012.

7.2

Bestemmingen

Aan het plangebied worden de volgende bestemmingen en aanduidingen toegekend:
Bestemming ‘Wonen- halfvrijstaand’
Voor de woning Kerkstraat 130a is een woonbestemming opgenomen met een bouwvlak.
Bestemming ‘Tuin’
De grond binnen deze bestemming kan worden gebruikt als tuin of parkeergelegenheid voor de
woning.
Dubbelbestemming ‘Waarde- Archeologie 2’
Op het gedeelte van het perceel met deze bestemming gelden regels ter behoud en bescherming
van mogelijk aanwezige archeologische resten in de bodem. Voor deze gronden is het
aanlegvergunningenstelsel van toepassing.
Aanduiding ‘Specifieke vorm van Tuin- bijgebouw’
Ter hoogte van het bestaande bijgebouw (voormalig kantoor) dat buiten het bouwvlak is gelegen is
deze aanduiding opgenomen.
Aanduiding ‘vrijwaringszone- molenbiotoop
Deze aanduiding is opgenomen ter bescherming van de windvang van de Coppensmolen aan de
Kerkstraat 122.
Maatvoering
Ten behoeve van de maximale goot- en bouwhoogte en het maximale bebouwingspercentage zijn
in de verbeelding aanduidingen opgenomen.
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8.

MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID

Het college is bij de voorbereiding van het bestemmingsplan niets gebleken van planologische of
maatschappelijke belemmeringen. Er is geen reden om aan te nemen dat de functiewijziging van
detailhandel naar wonen geen maatschappelijk draagvlak heeft.
Aan de hand van het voorontwerp van het bestemmingsplan is het wettelijk overleg ex artikel 3.1.1
Bro gevoerd. Reacties van de wettelijke partners (Provincie Noord- Brabant, Waterschap Aa en Maas,
Veiligheidsregio Brabant Noord) worden weergegeven in paragraaf 8.1 en worden opgenomen in het
ontwerp bestemmingsplan. Gezien de beperkte impact van het plan is ervoor gekozen om direct een
ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.
Het ontwerp bestemmingsplan zal gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd met bijbehorende
stukken. Het plan wordt tevens tegelijkertijd elektronisch beschikbaar gesteld op de gemeentelijke
website en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Voorafgaand hieraan wordt hiervan
mededeling gedaan in het plaatselijke blad ‘De Arena’ en op de gemeentelijke website. Gedurende
de termijn van de terinzagelegging kan eenieder een zienswijze indienen. De eventuele zienswijzen
zullen beoordeeld worden en aanvullend in dit bestemmingsplan worden opgenomen.

8.1

Vooroverleg

Waterschap Aa en Maas
De waterparagraaf wordt in het kader van het wettelijk overleg ex artikel 3.1.1. Bro voor advies en
ter beoordeling aan Waterschap Aa en Maas voorgelegd. Namens de initiatiefnemer is de digitale
watertoets uitgevoerd via de website www.dewatertoets.nl. In bijlage 1 bij dit plan is het betreffende
formulier watertoets opgenomen. Het waterschap heeft op 4 december 2018 via de digitale
watertoets aangegeven dat er geen waterschapsbelangen in het geding zijn. Het advies van het
waterschap is opgenomen in bijlage 1.
Provincie Noord Brabant
De Provincie Noord Brabant wijst op de afspraken die zijn gemaakt in het RRO met de regio
Noordoost Brabant omtrent de regionale uitwerking en toepassing van het afsprakenkader
kwaliteitsverbetering landschap in 2015. De Provincie ziet graag een nadere uitwerking van de
landschappelijke kwaliteitsverbeterende maatregelen. De ontwikkeling ziet toe op een afname van
de gebruiksintensiteit van het perceel, een afname van de bebouwingsmogelijkheden en een afname
van verhard oppervlak door de sloop van overtollige glasopstanden. Ten behoeve van het nieuwe
gebruik is een landschapsplan opgesteld. Deze is toegevoegd in bijlage 4 van de planregels. De
uitvoering en instandhouding van het plan is geborgd middels een voorwaardelijke verplichting in
de planregels. Met de ontwikkeling wordt bijgedragen aan een zorgvuldig ruimtegebruik en een
zorgvuldige landschappelijke inpassing.

8.2

Procedure

PM
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BIJLAGE 1. RESULTATEN DIGITALE WATERTOETS
D.d. 4 December 2018

Bijlage Kom Zeeland en Kom ‘t Oventje- Kerkstraat 130a, Zeeland- 2019

1 Bijlage 2.1 Regels bestemmingsplan bijlage 1.pdf

BIJLAGE 1 SITUATIETEKENING SANERING

1 Bijlage 2.2. Regels bestemmingsplan bijlage 2.pdf

Lijst van rechtstreeks toelaatbare aan huis gebonden activiteiten
De volgende beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten worden aangemerkt als rechtstreeks toelaatbare aan
huis gebonden activiteiten:

rubriek
1 Individuele praktijk voor medische
en paramedische dienstverlening

aan huis gebonden activiteiten
- huisartsenij
- psychologie
- psychiatrie
- fysiotherapie en bewegingsleer
- voedingsleer en voedingsadvies
- mondhygiëne
- tandheelkunde
- logopedie
- orthopedagogie
- verloskunde
- alternatieve geneeswijze
- diergeneeskunde

2 Individuele praktijk voor zakelijke
dienstverlening

- notaris
- advocaat, deurwaarder en juridisch adviseur
- accountant en belastingconsulent
- assurantie- en verzekeringsbemiddeling
- exploitatie en handel in onroerende zaken
- hypotheekadviseur en financieel adviseur
- tolk/vertaler

3 Vervaardiging en kunstnijverheid in
de vorm van een eenmansbedrijf

- (maat)kledingmakerij en kledingverstelbedrijf
- hoedenmaker
- (muziek)instrumentenmaker
- kaarsenmaker
- lijstenmaker
- vervaardiging munten
- vervaardiging sieraden
- kunstschilder (met atelier)
- fotograaf

4 Individuele praktijk op gebied van

- reclameontwerp

advies, ontwerp en onderzoek

- grafisch ontwerp
- architectonisch ontwerp
- stedenbouwkundig ontwerp
- tuin- en landschapsontwerp
- computerservice en informatietechnologie
- maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek

5 KantoorKantoor- en opslagfunctie voor

- kantoor-, stallings- en opslagfunctie voor schoonmaakbedrijf,

bedrijvigheid die elders wordt

schoorsteenveegbedrijf, klussenbedrijf, bestratingsbedrijf,

uitgeoefend

loodgieter, elektricien, metselaar, glazenwasser (een en ander
zonder bewerking of verwerking van stoffen, voorwerpen of
materialen)
- kantoor,- stallings- en opslagfunctie voor een
groothandelsbedrijf en voor internetverkoop (mits zonder
klantcontact aan huis)

6 EenmansEenmans-reparatiereparatie-/
verhuurbedrijf

- uurwerkreparatiebedrijf
- goud- en zilverwerkreparatiebedrijf
- reparatie van kleine consumentenartikelen (antiek,
radio’s/tv’s/digitale apparatuur)
- reparatie van muziekinstrumenten

7 Overige dienstverlening in de vorm
vorm
van eenmansbedrijven

- kappersbedrijf (met niet meer dan één kappersstoel)
- schoonheidsspecialist
- manicure
- pedicure
- hondentrimmer
- taxi-/koeriersbedrijf (alleen eigen rijder, ten hoogste één auto)
- begrafenisonderneming (niet zijnde een mortuarium)
- decorateur
- privé-docenten (zoals remedial teachers en individuele muziek, spraak- en taalllessen).

Uitsluitingen.

- groepsmatige activiteiten, dat wil zeggen het verlenen van

Tot de onder punt 1 tot en met 7

diensten en het geven van onderricht en informatie aan 3 of

bedoelde rechtstreeks toelaatbare

meer personen tegelijk

aan huis gebonden activiteiten
worden in ieder geval niet gerekend:

- buitenopslag, dat wil zeggen opslag van goederen buiten
gebouwen
- opslag van brandgevaarlijke en explosiegevaarlijke stoffen
- reparatiebedrijven voor gemotoriseerde voertuigen
- detailhandel

1 Bijlage 2.3 Regels bestemmingsplan bijlage 3.pdf

Milieuzoneringslijst

SVB04-0252616-01A

SBI-1993 SBI-2008 VOLGNR OMSCHRIJVING

RISICO

01

01

-

LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW

014

016

0

Dienstverlening t.b.v. de landbouw:

CATEGORIE

014

016

3

- plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m²

3.1

014

016

4

- plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m²

2

15

10, 11

-

VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN

151

101, 102

0

Slachterijen en overige vleesverwerking:

151

101

5

- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m²

151

101

6

- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m²

3.1

151

101, 102

7

3.1

151

108

8

- loonslachterijen
- vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaarmaaltijden met p.o. < 2.000 m²

152

102

0

Visverwerkingsbedrijven:

152

102

6

- verwerken anderszins: p.o. <= 300 m²

1531

1031

0

Aardappelprodukten fabrieken:

1531

1031

2

- vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m²

1552

1052

0

Consumptie-ijsfabrieken:

3.1

3.1
3.1
R

3.1

1552

1052

2

- consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m²

1581

1071

0

Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:

1581

1071

1

- v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens

2

1584

10821

0

2

1584

10821

3

Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:
- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met
p.o. <= 200 m²

1584

10821

6

- suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m²

1073
110102
1592
1593 t/m 1102 t/m
1595
1104
172

13
132

173

133

2

Deegwarenfabrieken

1585

17

2

0

3.1

Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:
Vervaardiging van wijn, cider e.d.

-

VERVAARDIGING VAN TEXTIEL

0

Weven van textiel:

2

Textielveredelingsbedrijven

3.1

174, 175 139

Vervaardiging van textielwaren

3.1

176, 177 139, 143

Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen
VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN
BONT

3.1

3.1

18

14

181

141

Vervaardiging kleding van leer

182

141

Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)

183

142, 151

Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont

19

15

-

VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)

192

151

Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel)

3.1

193

152

3.1

20

16

-

Schoenenfabrieken
HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT,
RIET, KURK E.D.

2010.2

16102

0

Houtconserveringsbedrijven:

2010.2

16102

2

- met zoutoplossingen

3.1

1

Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. <
200 m²

3.1

203, 204, 205
162

-

2
3.1

Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken

205

162902

21

17

-

KARTONWAREN

2112

1712

0

Papier- en kartonfabrieken:

2112

1712

1

- p.c. < 3 t/u

2

R
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22

58

-

RISICO

CATEGORIE

UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN
OPGENOMEN MEDIA

221

581

Uitgeverijen (kantoren)

1

2222.6

18129

Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen

2

2223

1814

A

Grafische afwerking

1

B

Binderijen

2

Grafische reproduktie en zetten

2

2223

1814

2224

1813

2225

1814

Overige grafische aktiviteiten

2

223

182

Reproduktiebedrijven opgenomen media

1

24

20

-

VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN

2442

2120

0

Farmaceutische produktenfabrieken:

2442

2120

1

- formulering en afvullen geneesmiddelen

2442

2120

2

- verbandmiddelenfabrieken

2462

2052

0

Lijm- en plakmiddelenfabrieken:

2466

205903

A

25

22

-

Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken
VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN
KUNSTSTOF

2512

221102

0

Loopvlakvernieuwingsbedrijven:

2512

221102

1

- vloeropp. < 100 m²

3.1

252

222

0

252

222

3

3.1

26

23

-

Kunststofverwerkende bedrijven:
- productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van
kunststofbouwmaterialen
VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN
GIPSPRODUKTEN

261

231

0

Glasfabrieken:

2615

231

262, 263 232, 234

0

Aardewerkfabrieken:

262, 263 232, 234

1

- vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW
Natuursteenbewerkingsbedrijven:

Glasbewerkingsbedrijven

R

3.1
2

R

3.1

3.1
2

267

237

0

267

237

2

- zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m²

3.1

2681

2391

3.1

28

25, 31

-

Slijp- en polijstmiddelen fabrieken
VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL
(EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.)

281

251, 331

0

Constructiewerkplaatsen

281

251, 331

1a

- gesloten gebouw, p.o. < 200 m²

2821

2529, 3311

0

Tank- en reservoirbouwbedrijven:

284

255, 331

2851

2561, 3311

2852

2562, 3311

287

259, 331

A0

Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:

287

259, 331

B

Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m²

30

26, 28, 33

-

VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS

30

26, 28, 33

A

2

-

Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie
VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN
EN BENODIGDH.
Elektrotechnische industrie n.e.g.
VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN
-BENODIGDH.
Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl.
reparatie

2

31

26, 27, 33

316

293

32

26, 33

B1

Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m²

0

Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:

2

Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m²

-

321 t/m 323261, 263, 264, 331
3210

2612

33

26, 32, 33

-

33

26, 32, 33

A

35

30

-

Fabrieken voor gedrukte bedrading
VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN
INSTRUMENTEN
Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d.
incl. reparatie
VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S,
AANHANGWAGENS)
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RISICO

351

301, 3315

0

Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:

351

301, 3315

1

- houten schepen

36

31

-

VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.

361

9524

2

CATEGORIE

3.1

Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m²

362

321

Fabricage van munten, sieraden e.d.

363

322

Muziekinstrumentenfabrieken

1
2
2

364

323

Sportartikelenfabrieken

3.1

365

324

Speelgoedartikelenfabrieken

3.1

3663.1

32991
32999

Sociale werkvoorziening

3663.2
45

41, 42, 43

-

45

41, 42, 43

1

- bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m²

3.1

45

41, 42, 43

2

Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m²

3.1

45

41, 42, 43

3

50

45, 47

-

- aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m²
HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN;
BENZINESERVICESTATIONS

501, 502, 504
451, 452, 454
5020.4

45204

B
C

5020.4

45204

5020.5

45205

51

46

511
5121

2

Vervaardiging van overige goederen n.e.g.

3.1

BOUWNIJVERHEID

2

Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven

2

Autobeklederijen

1

Autospuitinrichtingen

R

Autowasserijen

3.1
2

-

GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING

461

Handelsbemiddeling (kantoren)

4621

0

Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders

5122

4622

Grth in bloemen en planten

5124

4624

Grth in huiden, vellen en leder

1
R

3.1
2
3.1

5125, 513146217, 4631

Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen

R

3.1

5132, 51334632, 4633

Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën

R

3.1

5134

4634

Grth in dranken

2

5135

4635

Grth in tabaksprodukten

2

5136

4636

Grth in suiker, chocolade en suikerwerk

2

5137

4637

Grth in koffie, thee, cacao en specerijen

2

5138, 51394638, 4639

Grth in overige voedings- en genotmiddelen

2

Grth in overige consumentenartikelen

2

514

464, 46733

5151.1

46711

0

5151.1

46711

1

- klein, lokaal verzorgingsgebied

5153

4673

0

Grth in hout en bouwmaterialen:

Grth in vaste brandstoffen:
3.1

5153

4673

1

- algemeen: b.o. > 2000 m²

3.1

5153

4673

2

- algemeen: b.o. <= 2000 m²

2

5153.4

46735

4

zand en grind:

5153.4

46735

6

- algemeen: b.o. <= 200 m²

5154

4674

0

Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:

5154

4674

1

- algemeen: b.o. > 2.000 m²

5154

4674

2

- algemeen: b.o. < = 2.000 m²
Grth in kunstmeststoffen

5155.2

46752

518

466

0

Grth in machines en apparaten:

518

466

2

- overige

519

466, 469

52

47

2
2
3.1
2

DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN

5261

4791

Postorderbedrijven

527

952

Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen)

55

55

5552

562

-

3.1
R

Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.
-

2

3.1
1

LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING
Cateringbedrijven

2
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60

49

6022

493

-

VERVOER OVER LAND

RISICO

CATEGORIE

6024

494

1

Taxibedrijven
- Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <=
1000 m²

63

52

-

DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER

6312

52102, 52109 A

Distributiecentra, pak- en koelhuizen

6312

52109

B

Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte)

64

53

-

POST EN TELECOMMUNICATIE
Post- en koeriersdiensten

2

Telecommunicatiebedrijven
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE
ROERENDE GOEDEREN

1

2

2
3.1
R

3.1
2

641

531, 532

642

61

A

71

77

-

711

Personenautoverhuurbedrijven

712

7711
7712,
7739

Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's)

3.1

713

773

Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen

3.1

714

772

Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.

2

72

62

72
72

-

COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE

62

A

Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d.

1

58, 63

B

Datacentra

2

73

72

-

SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK

731

721

Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk

74

722
63,
69tm71,
73, 74,
77, 78,
80tm82

Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek

747

812

Reinigingsbedrijven voor gebouwen

7481.3

74203
-

Foto- en filmontwikkelcentrales
OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE
VERZEKERINGEN

-

MILIEUDIENSTVERLENING

732

75

84

7525

8425

90

37, 38, 39

-

3700

B

rioolgemalen

A

Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d.

2

9002.1

381

B

Gemeentewerven (afval-inzameldepots)

93

96

-

OVERIGE DIENSTVERLENING

9301.1

96011

A

Wasserijen en strijkinrichtingen

B

Tapijtreinigingsbedrijven

96011

9301.3

96013

A

Wasverzendinrichtingen

vuurwerkbesluit van toepassing

o.c.

opslagcapaciteit

p.c.

productiecapaciteit

p.o.

productieoppervlak

b.o.

bedrijfsoppervlak

v.c.

verwerkingscapaciteit

R

3.1
3.1

R

2
2

risico (Besluit externe veiligheid inrichtingen mogelijk van toepassing)

V

3.1

3.1

Chemische wasserijen en ververijen

Gebruikte afkortingen
R

2

3.1

381

96012

3.1

Brandweerkazernes

9001

9301.1

2
1

OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

9002.1

9301.2

R
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Bebouwing

Haagbeplanting (Beuk en Laurier)

Siertuin en (fruit)bomen

(Bloemrijk) gras / Gazon

Bestaande inheemse bomen
(Beuk, Berk, Esdoorn)

Oprit en tuinpad

Frans schapenhek

1 Bijlage 3 Nota van zienswijzen en wijzigingen Kerkstraat 130a Zeeland.docx

Nota van zienswijzen en wijzigingen
bestemmingsplan ‘Kerkstraat 130a
I. INLEIDING
Deze nota bevat de volgende onderdelen:
 een weergave van de gevolgde procedure
 een samenvatting van de reacties (‘zienswijzen’) over het ontwerpbestemmingsplan
 ons besluit over de zienswijze
 een beschrijving van de gevolgen van ons besluit voor de inhoud van het
bestemmingsplan
 een toelichting op ons besluit
 een overzicht van de wijzigingen in het bestemmingsplan ten opzichte van het
ontwerp die wij ambtshalve aanbrengen (dat wil zeggen: die niet het gevolg zijn van
zienswijzen)
Deze nota behoort bij het voorstel van burgemeester en wethouders aan ons, en bij ons
besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan.
Volgens de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) als de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG) die in mei 2018 van toepassing is geworden
mogen wij naw-gegevens (naam, adres en woonplaats) en enkele andere
persoonsgegevens niet digitaal aanbieden. Een uitzondering geldt voor gegevens van
 ondernemingen die behoren tot een rechtspersoon (zoals een B.V. of een v.o.f.)
 personen die beroepsmatig betrokken zijn bij de procedure, bijvoorbeeld advocaten
en gemachtigden
Als het voor de uitoefening van een publieke taak moet, mogen wij persoonsgegevens wel
digitaal aanbieden.
Wij bieden deze nota digitaal aan. Daarom noemen wij geen naw-gegevens, behalve waar
de wet dat toelaat. In een apart overzicht staat wie welke zienswijze heeft ingediend. Dat
overzicht bieden wij alleen op papier aan, dus niet digitaal.
II. PROCEDURE
Iedereen kon het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken van 17 juni 2019
tot en met 29 juli 2019 in het gemeentehuis bekijken. Ook stond het
ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken in deze periode op het internet. Dit
hebben burgemeester en wethouders bekendgemaakt in de Arena van 15 juni 2019 en de
Staatscourant van 14 juni 2019 en op www.Landerd.nl. Tijdens deze termijn konden
belanghebbenden schriftelijk en mondeling op het ontwerpbestemmingsplan reageren. De
gemeente heeft 1 reactie (‘zienswijze’), ontvangen.
III. ZIENSWIJZEN
Wij vinden de zienswijze ontvankelijk. ‘Ontvankelijk’ betekent dat de indieners aan alle eisen
hebben voldaan om een zienswijze in te dienen. Op zienswijzen die niet ontvankelijk zijn,
hoeven wij niet inhoudelijk in te gaan.
Hieronder volgt een samenvatting van de ontvankelijke zienswijze. Daarna volgt ons besluit
en een toelichting daarop.
Het kan zijn dat wij een deel van een zienswijze niet of niet helemaal beschrijven. Dan
hebben wij bij de beoordeling toch rekening gehouden met dat deel.
Als wij vinden dat de indiener van een (ontvankelijke) zienswijze gelijk heeft, verklaren wij
de zienswijze gegrond. Als wij vinden dat de indiener geen gelijk heeft, verklaren wij de
zienswijze ongegrond. Wij kunnen een zienswijze ook gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk
ongegrond verklaren.
De gemeenteraad van Landerd

IV. BEOORDELING ZIENSWIJZEN
Zienswijze 1
Samenvatting zienswijze
Indiener geeft aan in beginsel geen bezwaar te hebben tegen het plan zolang geen hinder
voor hun bedrijf wordt ondervonden. Omdat het verleden heeft aangetoond dat deze hinder
er toch zal komen, waarbij de nieuwe bewoners gaan ageren tegen hun bedrijf wordt nu de
noodzaak gevoeld om bezwaar aan te tekenen.
De komst van zzp-bedrijven van allerlei aard is totaal ongepast op deze locatie.
Besluit
De zienswijze is ongegrond.
Wijzigingen in bestemmingsplan
Er zijn naar aanleiding van de zienswijze geen wijzigingen doorgevoerd.
Toelichting
De geldende bestemmingsregeling uit het bestemmingsplan ‘Kom Zeeland en kom ‘t
Oventje’ is overgenomen in dit ontwerpbestemmingsplan. Het perceel is gelegen in een
bebouwingslint met hoofdzakelijk woonbebouwing. Met het wijzigen van de bestemming
detailhandel naar wonen en tuin wordt niet meer mogelijk gemaakt dan de naastgelegen
percelen met dezelfde reeds bestaande bestemming.
Bij de regels voor wonen-halfvrijstaand is in artikel 4.1 sub b opgenomen dat ‘activiteiten
genoemd in bijlage 2: de 'lijst van rechtstreeks toelaatbare aan huis gebonden activiteiten'
met een bedrijfsvloeroppervlakte van niet meer dan 40% van de oppervlakte van
hoofdgebouwen, aan- en uitbouwen en bijgebouwen tot een maximum van 45 m2’ zijn
toegestaan. Dit betekent dat alleen de bewoner een bedrijf aan huis kan oprichten binnen de
lijst en gestelde maximale oppervlakteregels. Het gaat hier dan om bijvoorbeeld een
kapsalon of trimsalon. In de begripsbepaling is opgenomen dat het gaat om 1 activiteit en
niet activiteiten. De vestiging van meerdere zzp-bedrijven op deze locatie wordt hiermee niet
mogelijk gemaakt.

V. AMBTSHALVE WIJZIGINGEN
Het bestemmingsplan bevat ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan geen ambtshalve
wijzigingen.

1 Bijlage 4 Zienswijze (geanonimiseerd).pdf

i :.i1EENTE LANDERD
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H.r.

Afd.

Cciss.nr.

BS W
Aan : Gemeenteraad Landerd

Fe;-, cisdiief

Van :
Betreft:Zienswijze t.a.v. Bestemmingsplan Kerkstraat 130a te Zeeland

Geachte gemeenteraad.
Bij deze willen wij onze zienswijze aangeven t.a.v. het bestemmingsplan kerkstraat 130a te
Zeeland.
In beginsel hebben wij geen bezwaren tegen het plan, zolang wij met ons bedrijf hiervan
geen hinder ondervinden op de korte en lange termijn. Het verleden heeft echter
aangetoond dat deze hinder er toch komt,, op korte dan wel lange termijn. Vroeg of laat
zullen de nieuwe bewoners gaan ageren tegen ons bedrijf, zodat we ons nu genoodzaakt
voelen toch bezwaar aan te tekenen.
Wij hadden aanvankelijk begrepen dat om een soort woonzorg zou gaan. Uit het plan blijkt
hier niets van. Er komen zzp-bedrijven van allerlei aard hetgeen totaal ongepast is op deze
locatie.
Uiteraard zijn wij te allen tijde bereid om onze bezwaren verder mondeling dan wel
schriftelijk toe te lichten.
Hopende U hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet.

Qo/1:

rïimji'Krm
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Gemeente

ffi Landerd
RAADSBESLUIT
Zaaknummer . V Z-20 1 7-0 099

Agendapunt: Coórdinatiebesluit realiseren appartementen Runstraat 9-11 Schaijk

De raad van de gemeente Landerd;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Landerd d.d. 10 september 2O19;

BESLUIT:
De gemeentelijke coërdinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening van
toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van:
- Het bestemmingsplan Runstraat 9-11 Schaijk;
- De aanvraag omgevingsvergunning ten behoeve van de realisatie van twee
appartementen op het perceel Runstraat 9-1í te Schaijk.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Landerd
van 24 oktober 2019.

De raad voornoemd,
de

E.E. Weijen

rg

de voo

r

C. Bakermans

Gemeente Landerd, bezoekadres Kerkstraat 39 5411 EA in Zeeland
Postadres Postbus 35 5410 AA Zeeland
tel. 0486-458111 Íax:0486-458222 e-mail: info@landerd.nl internet: www.landerd.nl
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Agendapunt:
Beleidsprogramma:
Portefeuillehouder:
Zaaknummer:

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Wethouder B.H.M. Brands
VZ-2017-0099

Aan de Raad.
Onderwerp
Coördinatiebesluit realiseren appartementen Runstraat 9-11 Schaijk

Advies
1. In te stemmen met het van toepassing verklaren van de coördinatieregeling zoals
bepaald in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening op de voorbereiding en
bekendmaking van het bestemmingsplan Runstraat 9-11 te Schaijk en de behandeling
van de aanvraag voor het realiseren van twee appartementen op het perceel Runstraat
9-11 te Schaijk.

Inleiding
Op 6 maart 2019 heeft het college besloten om in principe, middels het wijzigen van het
bestemmingsplan, medewerking te verlenen aan het realiseren van drie appartementen in de
bestaande winkelruimte aan de Runstraat 9-11 te Schaijk. Inmiddels is dit plan door
initiatiefnemer omgevormd tot het realiseren van twee appartementen.
Initiatiefnemer wil graag de coördinatieprocedure, zoals geregeld in artikel 3.30 e.v. van de Wet
ruimtelijke ordening, volgen. Uw gemeenteraad is het bevoegde orgaan om te besluiten al dan
niet de coördinatieregeling in een specifiek geval toe te passen. Bij het toepassen van de
coördinatieregeling gaat de omgevingsvergunning dezelfde procedure doorlopen als het
bestemmingsplan.

Beoogd effect
Toepassen van de coördinatieregeling voor het plan Runstraat 9-11 te Schaijk.
Argumenten
1.1.
Het toepassen van de coördinatieregeling is in dit geval mogelijk
In artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is bepaald dat de coördinatieregeling
toegepast kan worden indien dit voor de verwezenlijking van een onderdeel van het
gemeentelijk ruimtelijk beleid wenselijk is. In de jurisprudentie en literatuur wordt aangenomen
dat aan deze eisen uit artikel 3.30 van de Wro wordt voldaan als de besluiten een bepaalde
samenhang hebben en het project wordt gedragen door een bestemmingsplan van enige
omvang. Hiervan is in dit geval sprake. De wenselijkheid voor het toepassen van de
coördinatieregeling is gelegen in een aantal voordelen die de coördinatieregeling biedt. Deze
voordelen worden hierna behandeld.

1.2.
De coördinatieregeling levert tijdwinst op
Bij toepassing van de coördinatieprocedure worden het bestemmingsplan en de
omgevingsvergunning gelijktijdig voorbereid volgens de bestemmingsplanprocedure. Daarna
stelt uw gemeenteraad het bestemmingsplan vast en neemt het college direct daarna een
besluit ten aanzien van de te verlenen omgevingsvergunning. Er hoeft dus niet gewacht te
worden met het verlenen van de omgevingsvergunning totdat het bestemmingsplan in werking
is getreden. Dit bespaart tijd.
Daarnaast wordt er tijdwinst geboekt doordat er ten aanzien van het besluit
omgevingsvergunning, net als het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan, slechts beroep
in één instantie open staat, namelijk de Raad van State. In de beroepsprocedure worden het
vaststellingsbesluit en de beslissing op de aanvraag om een omgevingsvergunning vervolgens
behandeld als één besluit.
Aangezien de om te bouwen winkelruimte aan de Runstraat 9-11 te Schaijk al enige tijd leeg
staat, is het fijn dat er ten aanzien van de procedure tijdwinst kan worden geboekt.
1.3.

Door het coördineren ontstaat duidelijkheid in het proces voor zowel de aanvrager
als de belanghebbenden.
Een gecoördineerde afhandeling van de benodigde besluiten voor één project vergroot de
mogelijkheden om de dienstverlening aan de burger te verbeteren en de procedures in tijd en
omvang terug te dringen. De transparantie wordt vergroot doordat de samenhang tussen de
besluiten zichtbaarder wordt. Een abstract (bestemmings)plan wordt direct doorvertaald in een
concreet bouwplan.
1.4.
De initiatiefnemer heeft verzocht om toepassing van de coördinatieregeling
Vanwege de tijdwinst heeft initiatiefnemer verzocht om de coördinatieregeling toe te passen.
Door initiatiefnemer is reeds een concept bestemmingsplan ingediend en worden
voorbereidingen getroffen voor de aanvraag van de omgevingsvergunning.
Kanttekeningen
1.1.
Risico op latere start bestemmingsplanprocedure
Bij de coördinatieregeling moet er bij de start van de procedure behalve het ontwerp
bestemmingsplan ook een concreet bouwplan liggen dat voldoet aan alle indieningsvereisten en
wettelijke regels met daarbij een ontwerpbeschikking. Vertraging bij de aanvang van de
omgevingsvergunning betekent ook vertraging van de bestemmingsplanprocedure. Een goede
afstemming daarover tussen initiatiefnemer en gemeente is daarbij nodig. De initiatiefnemer
blijft verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van de benodigde documenten.
Aangezien het de wens van initiatiefnemer is om de besluiten te coördineren is er het
vertrouwen dat de documenten op tijd door initiatiefnemer worden aangeleverd.
1.2.
Samenhang besluiten
De Raad van State is bij coördinatie de enige beroepsinstantie voor zowel het bestemmingsplan
als de omgevingsvergunning. Als de Raad van State één van beiden vernietigd, kan ook het
andere besluit daarmee onderuit gaan. Dit risico is het grootst als het bestemmingsplan door de
Raad van State wordt afgekeurd. Echter, ook indien de coördinatieregeling niet zou worden
toegepast zou de omgevingsvergunning in dat geval niet verleend kunnen worden. Immers,
deze kan in de normale procedure (zonder toepassing coördinatieregeling) pas verleend
worden indien het bestemmingsplan onherroepelijk is.
Financiën
Het toepassen van de coördinatieprocedure brengt geen wijzigingen in de al lopende financiële
afspraken en heeft geen personele en organisatorische consequenties.

Communicatie
Het coördinatiebesluit wordt na besluitvorming op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt en
treedt de dag na bekendmaking in werking.
Uitvoering
Nadat besloten is tot coördinatie zullen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning
dezelfde (voorbereidings)procedure doorlopen en gelijktijdig in ontwerp ter inzage worden
gelegd. De vaststelling van het bestemmingsplan is een bevoegdheid van uw raad, het verlenen
van de omgevingsvergunning blijft een bevoegdheid van het college. Direct na vaststelling van
het bestemmingsplan zal de omgevingsvergunning verleend moeten worden.
Het coördinatiebesluit is op zichzelf niet appellabel en staat dus niet open voor bezwaar en
beroep. Wel is via de beroepsprocedure van het bestemmingsplan c.q. de
omgevingsvergunning het besluit aan te vechten.
Bijlage(n)
1. Principebesluit

Zeeland, 10 september 2019
Burgemeester en wethouders van Landerd,
de secretaris,
de burgemeester,

C.C. Boode

M.C. Bakermans
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RAADSBESLUIT
Zaaknummer: VZ-2017-0099

Agendapunt: Coördinatiebesluit realiseren appartementen Runstraat 9-11 Schaijk

De raad van de gemeente Landerd;
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Landerd d.d. 10 september 2019;
B E S L U I T:
De gemeentelijke coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening van
toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van:
- Het bestemmingsplan Runstraat 9-11 Schaijk;
- De aanvraag omgevingsvergunning ten behoeve van de realisatie van twee
appartementen op het perceel Runstraat 9-11 te Schaijk.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Landerd
van 24 oktober 2019.
De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

E.E. Weijenberg

M.C. Bakermans

Gemeente Landerd, bezoekadres Kerkstraat 39 5411 EA in Zeeland
Postadres Postbus 35 5410 AA Zeeland
tel. 0486-458111 fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl internet: www.landerd.nl
IBAN rekeningnummer: NL29 BNGH 0285 0606 19
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Zeeland,

15 maart 2018

Verzonden:

15 maart 2018

Ons kenmerk:

RuimteA/Z-2017-0099
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Gemeente

rd Landerd

Uw brief van:
Uw kenmerk:
Principebesluit verzoek om vooroverleg

Onderwerp:

Runstraat 9 en 11 in Schaijk

Aan

Geachte heer Van der Heijden,

Op 19 augustus 2017 hebben wij uw verzoek om vooroverleg voor een omgevingsvergunning
ontvangen voor het wijzigen van de bestemming van 2 winkels (op de begane grond) naar
woonruimte t.b.v. de realisatie van 3 appartementen (op de begane grond) aan het adres
Runstraat 9 en 11 in Schaijk. Wij hebben besloten om in principe medewerking te verlenen aan
uw plannen. Hieronder geven wij onze overwegingen aan.

Bestemmingsplan
De gronden waarop uw plannen betrekking hebben, liggen in het bestemmingsplan "Kom
Schaijk". Het pand Runstraat 9-11 heeft daarbij de bestemming "Gentrum". Op deze locatie zijn
volgens het bestemmingsplan nu maximaal 3 wooneenheden toegestaan, uitsluitend op de
verdieping. De eventueel aan te kopen grond aan de voorzijde van het pand heeft de
bestemming "Verkeer - Verblijf'. De realisatie van drie woningen op de begane grond, is in
strijd met de regels van dit bestemmingsplan.

Past binnen ons beleid
Met het centrumplan wordt beoogd om een vitaalwinkelhart te creëren. Verplaatsen van
winkelvoorzieningen buiten het daadwerkelijke centrum en herbestemmen van de
achterblijvende locaties is daarbij van belang en voorkomt leegstand van winkelruimte.
Op de verdieping zijn al enkele woningen gevestigd. Toevoegen van woningen op de begane
grond sluit aan op deze functie.

Aankoop grond
De bestaande parkeerplaatsen grenzen vrijwel direct aan het pand. Met de bestaande
winkelfunctie is dat geen probleem, het is echter niet wenselijk om deze (openbare)
parkeerplaatsen te handhaven op het moment dat er appartementen worden gerealiseerd. Wij
hebben dan ook besloten om, onder voonruaarden, bereid te zijn een deelvan de parkeerstrook
te verkopen. Daarbij gelden de volgende voonruaarden en uitgangspunten:

Bijlagen:
ln afschrift aan:

Beh. ambtenaar:

I

Verploegen

Gemeentehuis Landerd, Kerkstraat 39, Postbus 35, 5410 AA Zeeland tel. 0486-4581
fax: 0486-458222 e-mail'. info@landerd.nl internet: www.landerd.nl
IBAN rekeningnummer: NL29 BNGH 0285 0606 19
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De parkeerbalans moet sluitend zijn. Met het verdwijnen van de winkelruimte neemt in
principe de parkeerbehoefte af, maar daarvoor komt de behoefte voor enkele
parkeerplaatsen in verband met de woningen terug. Het aantal parkeerplaatsen na
verkoop moet in overeenstemming zijn met de behoefte op basis van ons
parkeerbeleid.
Aan de hand van de parkeerbehoefte zal een realistische inrichtingsschets moeten
worden opgesteld om exact te bepalen welke grond kan worden verkocht. Hierbij moet
ook de bruikbaarheid van de resterende parkeerplaatsen worden betrokken.
Als grondprijs wordt, conform onze nota grondbeleid uitgegaan van de prijs voor verkoop
van restgrond. Deze prijs is bepaald op de helft van de prijs voor bouwgrond (in 2018
voor schaijk €270,-) en bedraagt€ 135,- per m'. Hoewelwe op basis van de
klikmelding niet inschatten dat er kabels en/of leidingen verlegd hoeven te worden zal
als voorwaarde aan de verkoop worden verbonden dat eventuele kosten in geval van
noodzakelijke verlegging hiervan voor uw rekening komen'

Planschadeverhaalsovereen komst

Afwijken van het bestemmingsplan kan schade als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke
ordening (planschade) tot gevolg hebben. Die schade moet op de initiatiefnemer kunnen
worden verhaald. Daarom vezoeken wij u bijgevoegde (concept) planschadeovereenkomsten
te ondertekenen en aan ons te retourneren.

Gonclusie
Zoals hierboven aangegeven zijn wij bereid om medewerking te verlenen door het wijzigen van
het bestemmingsplan. Hiervoor dient u een bestemmingsplan op te laten stellen. De kosten
hiervoor en de leges zijn voor eigen rekening.

Houdbaarheid
Eventuele zienswijzen of gewijzigde regelgeving kunnen uiteindelijk leiden tot een ander
eindoordeel. Deze brief is dan ook geen garantie dat de omgevingsvergunning daadwerkelijk
kan worden verleend.
Om er zeker van te zijn dat dit principebesluit als uitgangspunt kan dienen voor de formele
aanvraag verzoeken wij u die formele aanvraag binnen één jaar in te dienen.

Geen bezwaar of beroeP
U kunt tegen dit principebesluit geen bezwaar maken of beroep aantekenen. Als u een voor
bezwaar of beroep vatbare beslissing wilt hebben, dan moet u eerst een formele aanvraag voor
omgevingsvergunning indienen.
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Kosten
Voor het in behandeling nemen van uw verzoek om vooroverleg brengen wij € 392,15 in
rekening. Om dat bedrag te betalen, moet u de factuur gebruiken dÍe bij deze brief is gevoegd.
Op die factuur is aangegeven hoe het bedrag is opgebouwd. Als u het niet eens bent met dat
bedrag, dan kunt u bextaar maken. Hoe u dat moet doen, staat op de factuur. De kosten voor
het vooroverleg worden met een eventuele formele aanvraag verrekend.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de heer I Verploegen. U kunt hem bereiken op telefoonnummer
0486-458213 of via e-ma lad res ivo.verploegen @la nderd. n l.
i

Burgemeester en wethouders van Landerd,
namens dezen,
het
Ruimte,

P

Boxtel
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6.e vaststelling bestemmingsplan ‘Burgemeester de Grootstraat, Schaijk’ naar aanleiding van uitspraak Raad van State
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RAADSBESLUIT
Zaaknummer: BP-201 6-001 7

Agendapunt: Vaststelling bestemmingsplan 'Burgemeester de Grootstraat, Schaijk' naar
aanleiding van uitspraak Raad van State.

De raad van de gemeente Landerd;
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Landerd d.d. 1 oktober 2019;

BESLUIT:

1.

het bestemmingsplan 'Burgemeester de Grootstraat, Schaijk' (planidentificatienummer
N L. I M RO. 1 685. bpSch B u rg g rootstr22-V G02) g ewijzi gd vast te stel len.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Landerd
van 24 oktober 2019.

De raad voornoemd,
de griffi

de voozitter,

E.E. Weijen

M.C. Bakermans

rg
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Agendapunt:
Beleidsprogramma:
Portefeuillehouder:
Zaaknummer:

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Wethouder B.H.M. Brands
BP-2016-0017

Aan de Raad.
Onderwerp
Vaststelling bestemmingsplan ‘Burgemeester de Grootstraat, Schaijk’ naar aanleiding van
uitspraak Raad van State.
Advies
Geadviseerd wordt:
1. het bestemmingsplan ‘Burgemeester de Grootstraat, Schaijk’ (planidentificatienummer
NL.IMRO.1685.bpSchBurggrootstr22-VG02) gewijzigd vast te stellen.
Inleiding
Op 5 juli 2018 heeft uw raad het bestemmingsplan ‘Burgemeester de Grootstraat, Schaijk’
vastgesteld. Tegen het vaststellingsbesluit heeft één belanghebbende beroep ingesteld bij de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 22 mei 2019 heeft de Afdeling
uitspraak gedaan. Negen van de elf beroepsgronden heeft de Afdeling ongegrond verklaard.
Twee beroepsgronden heeft de Afdeling wel gegrond verklaard. Deze gronden richten zich op
de regelingen in het bestemmingsplan over parkeren en het aantal toegestane woningen. De
Afdeling heeft geoordeeld dat het bestemmingsplan in stand is gebleven, maar dat de
geconstateerde gebreken binnen 26 weken moeten zijn hersteld. Het onderdeel met betrekking
tot parkeren heeft uw raad op 27 juni 2019 reeds hersteld met vaststelling van het “parapluplan
wonen en parkeren Landerd”. In onderhavig bestemmingsplan is de omissie aangaande het
aantal toegestane woningen hersteld.
Beoogd effect
Het bestemmingsplan opnieuw vast te stellen waarin de geconstateerde omissie is hersteld.
Argumenten
1. De Afdeling heeft tekortkomingen in het oorspronkelijke besluit geconstateerd.
Op basis van het beroepschrift van omwonende heeft de Afdeling geoordeeld dat in de
planregeling niet is vastgelegd dat ter plaatse van de gronden waaraan de aanduiding
“bouwvlak”, maar geen aanduiding “maximaal aantal wooneenheden” is toegekend, maximaal 1
woning is toegestaan. In artikel 4.2.2 van de regels en paragrafen 6.2.3 en 6.2.4 van de
toelichting zijn de omissies hersteld. Ook is de uitspraak als bijlage van de toelichting
bijgevoegd. De toevoegingen zijn in geel gearceerd. Het onderdeel met betrekking tot parkeren
heeft uw raad op 27 juni 2019 reeds hersteld met vaststelling van het “parapluplan wonen en
parkeren Landerd”.
Kanttekeningen
Niet van toepassing.
Financiën
Niet van toepassing

Communicatie
De vaststelling van het bestemmingsplan wordt op vrijdag 30 oktober 2019 gepubliceerd in de
Staatscourant en op de gemeentelijke website en op zaterdag 1 november 2019 geplaatst in de
Arena. Tegen de wijziging kan bij de Afdeling beroep worden ingesteld door belanghebbenden.
Het besluit wordt per ommegaande bekend gemaakt aan de Afdeling. Ook zal het besluit
kenbaar worden gemaakt aan de indiener van het beroepschrift.
Uitvoering
Op basis van het bestemmingsplan kunnen vergunningen worden verleend.
Bijlage(n)
1. Uitspraak Raad van State van 22 mei 2019
2. Vast te stellen bestemmingsplan

Zeeland, 1 oktober 2019
Burgemeester en wethouders van Landerd,
de secretaris,
de burgemeester,

C.C. Boode

M.C. Bakermans
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RAADSBESLUIT
Zaaknummer: BP-2016-0017

Agendapunt: Vaststelling bestemmingsplan ‘Burgemeester de Grootstraat, Schaijk’ naar
aanleiding van uitspraak Raad van State.

De raad van de gemeente Landerd;
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Landerd d.d. 1 oktober 2019;

B E S L U I T:
1. het bestemmingsplan ‘Burgemeester de Grootstraat, Schaijk’ (planidentificatienummer
NL.IMRO.1685.bpSchBurggrootstr22-VG02) gewijzigd vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Landerd
van 24 oktober 2019.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

E.E. Weijenberg

M.C. Bakermans

Gemeente Landerd, bezoekadres Kerkstraat 39 5411 EA in Zeeland
Postadres Postbus 35 5410 AA Zeeland
tel. 0486-458111 fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl internet: www.landerd.nl
IBAN rekeningnummer: NL29 BNGH 0285 0606 19
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Uitspraak 201807862/1/R2
ECLI :

ECLI:NL:RVS:2019:1669

Datum uitspraak :

22 mei 2019

Inhoudsindicatie :

Bij besluit van 5 juli 2018 heeft de raad het
bestemmingsplan "Burgemeester de Grootstraat,
Schaijk" vastgesteld.

 eerste aanleg - enkelvoudig

 ro - noord-brabant

Volledige tekst
201807862/1/R2.
Datum uitspraak: 22 mei 2019
AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK
Uitspraak in het geding tussen:
[appellant], wonend te Schaijk, gemeente Landerd,
en
de raad van de gemeente Landerd,
verweerder.
Procesverloop
Bij besluit van 5 juli 2018 heeft de raad het bestemmingsplan "Burgemeester de Grootstraat,
Schaijk" vastgesteld.
Tegen dit besluit heeft [appellant] beroep ingesteld.
De raad heeft een verweerschrift ingediend.
De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 1 mei 2019, waar [appellant],
vertegenwoordigd door mr. C.J. Driessen, advocaat te Vianen, gemeente Cuijk, en de raad,
vertegenwoordigd door L. Hövels, zijn verschenen.
Overwegingen
Inleiding

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@115477/201807862-1-r2/

20-9-2019

Uitspraak 201807862/1/R2 - Raad van State
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1. Het plan is een partiële herziening van het bestemmingsplan "Kom Schaik" (hierna: het
vorige plan) en voorziet in herontwikkeling van een voormalige bedrijfslocatie op de hoek van
de Burgemeester de Grootstraat en de Molenaarstraat te Schaijk. Het plan maakt daar
burgerwoningen mogelijk. [appellant] woont aan de Burgemeester de Grootstraat 18 te
Schaijk. Zijn perceel grenst aan de oostzijde van het plangebied.
Toetsingskader
2. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan moet de raad bestemmingen aanwijzen en
regels geven die de raad uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. De
raad heeft daarbij beleidsruimte en moet de betrokken belangen afwegen. De Afdeling
beoordeelt aan de hand van de beroepsgronden of het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan in overeenstemming is met het recht. De Afdeling stelt niet zelf vast of het
plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening, maar beoordeelt aan de
hand van die gronden of de raad zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat
het plan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening.
Overleg
3. [appellant] betoogt dat ten onrechte geen overleg met omwonenden heeft
plaatsgevonden.
3.1. Het bieden van inspraak voorafgaande aan de terinzagelegging van het
ontwerpbestemmingsplan maakt geen onderdeel uit van de in de Wet ruimtelijke ordening en
het Besluit ruimtelijke ordening geregelde bestemmingsplanprocedure. In hetgeen [appellant]
heeft aangevoerd ziet de Afdeling ook geen aanleiding voor het oordeel dat de raad hem
destijds uit het oogpunt van zorgvuldigheid de mogelijkheid tot inspraak had moeten bieden.
Het niet bieden van inspraak in deze fase heeft daarom geen gevolgen voor de
rechtmatigheid van de bestemmingsplanprocedure en het bestemmingsplan.
Het betoog faalt.
Verhouding met de omgeving en woon- en leefklimaat
4. [appellant] betoogt dat de voorziene bebouwing niet passend is in de omgeving en dat
verwezenlijking van het plan zal leiden tot een onaanvaardbare aantasting van zijn woongenot
en privacy, tot verminderde lichtinval en bezonning en tot schaduwwerking op zijn perceel.
Hiertoe voert hij aan dat de maatvoeringen in het plan de gebruikelijke afmetingen
overschrijden. Hij wijst daarbij op de omvang en de situering van de bouwvlakken, de afstand
van de voorziene woningen tot omliggende woningen en de maatvoering van de voorziene
bebouwing. Verder betoogt [appellant] dat ten onrechte pas na de vaststelling van het plan
beeldkwaliteitseisen zijn gesteld in plaats van voorafgaand aan de vaststelling van het plan.
4.1. De raad stelt zich op het standpunt dat de voorziene bebouwing wel passend in de
omgeving is en dat met het plan een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is gewaarborgd, nu
de bebouwing in een bestaande stedelijke omgeving staat en de afstand van het
dichtstbijzijnde bouwvlak tot het perceel van [appellant] 2 m en tot de woning van [appellant]
10 m bedraagt. Verder wijst de raad erop dat de voorziene bouwmassa kleiner is dan de
bouwmassa die op grond van het vorige plan in het plangebied gebouwd mocht worden. Tot
slot stelt de raad dat het niet nodig is om voorafgaand aan de vaststelling van het plan
beeldkwaliteitseisen vast te stellen, nu bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor
de bouw van een woning wordt getoetst of beeldkwaliteitsaspecten aan de welstandsnota
voldoen.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@115477/201807862-1-r2/

20-9-2019

Uitspraak 201807862/1/R2 - Raad van State

Page 3 of 10

4.2. De Afdeling stelt voorop dat in het algemeen geen blijvende rechten aan een geldend
bestemmingsplan kunnen worden ontleend. De raad kan op grond van gewijzigde
planologische inzichten en na afweging van alle betrokken belangen andere bestemmingen
en regels voor gronden vaststellen.
4.3. Nu het betoog van [appellant] is gericht tegen de met het plan voorziene bebouwing,
ziet de Afdeling zich allereerst voor de vraag gesteld welke bebouwing het plan mogelijk
maakt.
4.4.

Artikel 4, lid 4.2.2, van de planregels luidt:

"Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. Hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
b. Ter plaatse van de aanduiding "maximum aantal wooneenheden" is ten hoogste het op de
verbeelding aangegeven aantal woningen toegestaan.
c. De voorgevel van de woning moet in of evenwijdig aan de naar de weg gekeerde
bouwgrens worden gebouwd.
d. De goothoogte en de bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de
aanduiding "maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)" is aangegeven."
4.5. Op grond van artikel 4, lid 4.2.2, van de planregels, in samenhang gelezen met de
verbeelding, mogen hoofdgebouwen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd en is
ter plaatse van de aanduiding "maximum aantal wooneenheden" ten hoogste het op de
verbeelding aangegeven aantal woningen toegestaan. De Afdeling stelt vast dat het plan in 5
bouwvlakken voorziet. Aan 3 van deze bouwvlakken is de aanduiding "maximum aantal
wooneenheden: 2" toegekend, wat betekent dat daar maximaal 2 woningen per bouwvlak
gebouwd mogen worden. Aan de 2 overige bouwvlakken is geen aanduiding "maximum
aantal wooneenheden" toegekend. Ter zitting is door de raad toegelicht dat bedoeld is om ter
plaatse van deze bouwvlakken, waaraan geen aanduiding "maximum aantal wooneenheden"
is toegekend, maximaal 1 woning per bouwvlak toe te staan, zodat het plan in totaal in 8
woningen voorziet.
Op grond van de planregels, gelezen in samenhang met de verbeelding, is echter niet
uitgesloten dat ter plaatse van de bouwvlakken waaraan geen aanduiding "maximum aantal
wooneenheden" is toegekend meer dan 1 woning per bouwvlak mag worden gebouwd. Hier
komt bij dat één van de bouwvlakken zonder nadere aanduiding even groot is als één van de
bouwvlakken waar 2 woningen zijn voorzien, zodat ook feitelijk niet is uitgesloten dat ter
plaatse meer dan één woning per bouwvlak kan worden gebouwd. Nu, anders dan de raad
heeft beoogd, niet onomstotelijk in het plan is vastgelegd dat ter plaatse van de bouwvlakken
waaraan geen aanduiding "maximum aantal wooneenheden" is toegekend maximaal 1 woning
per bouwvlak is toegestaan, is het plan naar het oordeel van de Afdeling in zoverre in strijd
met de vereiste zorgvuldigheid vastgesteld.
Het betoog slaagt.
4.6. Nu de raad het genoemde gebrek zou kunnen herstellen door in het plan op te nemen
dat ter plaatse van een bouwvlak waaraan geen aanduiding "maximum aantal wooneenheden"
is toegekend ten hoogste 1 woning is toegelaten, ziet de Afdeling uit het oogpunt van finale
geschilbeslechting aanleiding de andere beroepsgronden ook inhoudelijk te bespreken.
Daarbij zal de Afdeling ervan uitgaan dat ter plaatse van een bouwvlak waaraan geen
aanduiding "maximum aantal wooneenheden" is toegekend ten hoogste 1 woning is
toegelaten.
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4.7. Wat betreft het betoog van [appellant] dat de afstanden van de in het plan voorziene
bebouwing tot omliggende woningen niet passend zijn in de omgeving, overweegt de
Afdeling het volgende. De afstand van de woning van [appellant] tot het direct ten westen
van zijn woning mogelijk gemaakte bouwvlak bedraagt ongeveer 10 m. De afstanden tussen
bouwvlakken in de omgeving van het plangebied variëren tussen ongeveer 7 m en 11 m. De
afstand van de woning van [appellant] tot het direct ten westen van zijn woning mogelijk
gemaakte bouwvlak wijkt derhalve niet af van de afstand tussen bouwvlakken op omliggende
percelen.
Gelet hierop ziet de Afdeling geen aanleiding voor het oordeel dat de raad zich niet in
redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat de afstand van de in het plan voorziene
woningen tot omliggende bebouwing passend is in de omgeving.
Wat betreft het betoog van [appellant] dat de perceelindeling van het plangebied niet passend
is in de omgeving, overweegt de Afdeling als volgt.
De afstand van de westelijke perceelgrens van [appellant] tot het direct ten westen van zijn
woning mogelijk gemaakte bouwvlak bedraagt ongeveer 2 m. In de omgeving zijn
bouwvlakken met vergelijkbare afstanden tot de perceelgrenzen aanwezig.
Gelet hierop heeft de raad zich naar het oordeel van de Afdeling in redelijkheid op het
standpunt kunnen stellen dat de perceelindeling van het plangebied passend is in de
omgeving.
Wat betreft het betoog van [appellant] dat de maatvoering van de met het plan mogelijk
gemaakte bebouwing niet passend is in de omgeving, overweegt de Afdeling het volgende.
Aan het grootste deel van het plangebied is de bestemming "Wonen" met gedeeltelijk 5
aanduidingen "bouwvlak" toegekend. Aan het overige deel van het plangebied is de
bestemming "Tuin" toegekend. De maximum goot- en bouwhoogte van de met het plan
mogelijk gemaakte woningen die direct aan de Burgemeester de Grootstraat zullen komen te
staan bedraagt onderscheidenlijk 6 m en 9 m. De maximum goot- en bouwhoogte van de
overige met het plan mogelijk gemaakte woningen bedraagt onderscheidenlijk 5 m en 8 m.
De maximum goot¬¬- en bouwhoogte van de meeste omliggende woningen bedraagt
eveneens onderscheidenlijk 5 m en 8 m.
Naar het oordeel van de Afdeling wijkt de maximum goot- en bouwhoogte van de in het plan
voorziene woningen niet dermate af van de maximum goot- en bouwhoogte van omliggende
woningen dat geoordeeld moet worden dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt
heeft kunnen stellen dat de maximum goot- en bouwhoogte van de in het plan voorziene
woningen passend is in de omgeving.
Voor zover [appellant] betoogt dat de omvang van de in het plan mogelijk gemaakte
bouwvlakken niet passend is in de omgeving, overweegt de Afdeling dat de oppervlakte van
de in het plan mogelijk gemaakte bouwvlakken ongeveer 140 m2 tot 150 m2 per woning
bedraagt, behalve een in de noordoosthoek van het plangebied gelegen bouwvlak dat een
omvang heeft van ongeveer 300 m2. In de omgeving zijn bouwvlakken van beide groottes
aanwezig.
Gelet hierop heeft de raad zich naar het oordeel van de Afdeling in redelijkheid op het
standpunt kunnen stellen dat de omvang van de met het plan mogelijk gemaakte
bouwvlakken passend is in de omgeving.
Om deze redenen heeft de raad zich naar het oordeel van de Afdeling dan ook in redelijkheid
op het standpunt kunnen stellen dat de met het plan voorziene bebouwing passend is in de
omgeving. Niet is uitgesloten dat [appellant] als gevolg van verwezenlijking van het plan een
aantasting van zijn woongenot en zijn privacy, verminderde lichtinval en bezonning en

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@115477/201807862-1-r2/

20-9-2019

Uitspraak 201807862/1/R2 - Raad van State

Page 5 of 10

schaduwwerking zal ondervinden. Gelet op de bebouwde omgeving, de goot- en
bouwhoogte van de voorziene woningen en de afstand van de woning van [appellant] tot het
dichtst bij zijn woning mogelijk gemaakte bouwvlak, ziet de Afdeling echter evenmin
aanleiding voor het oordeel dat verwezenlijking van het plan zal leiden tot een onaanvaardbare
aantasting van het woon- en leefklimaat van [appellant].
Het betoog faalt.
4.8. Wat betreft het betoog van [appellant] dat ten onrechte geen beeldkwaliteitseisen voor
het plangebied voorafgaand aan de vaststelling van het plan zijn vastgesteld, overweegt de
Afdeling dat daartoe op grond van de Wet ruimtelijke ordening geen verplichting bestaat.
Overigens wordt bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van de in
het plan voorziene woningen getoetst of aan de in de Welstandsnota opgenomen
welstandscriteria wordt voldaan.
Het betoog faalt.
Verkeersveiligheid
5. [appellant] betoogt dat ten onrechte geen verkeersveiligheidsonderzoek aan het plan ten
grondslag ligt.
5.1. Ervan uitgaand dat het plan in maximaal 8 woningen voorziet, overweegt de Afdeling
het volgende. In paragraaf 4.10 van de plantoelichting is aangegeven dat op grond van de
kencijfers van het CROW verwezenlijking van het plan tot 63,2 verkeersbewegingen per
etmaal leidt en dat het plan in vergelijking met het vorige plan een toename van 19,4
verkeersbewegingen per etmaal meebrengt. [appellant] heeft de juistheid van deze kencijfers
en de in de toelichting gemaakte berekening niet betwist. Verder heeft de raad
onweersproken gesteld dat het plangebied vanuit meerdere wegen zal worden ontsloten.
Gelet op het beperkte aantal verkeersbewegingen ten gevolge van verwezenlijking van het
plan en de omliggende wegenstructuur, heeft de raad zich naar het oordeel van de Afdeling
in redelijkheid op het standpunt gesteld dat een verkeersveiligheidsonderzoek niet
noodzakelijk is voor het oordeel dat de situatie ter plaatse verkeersveilig is.
Het betoog faalt.
Woonvisie
6. [appellant] betoogt dat het plan in strijd met de Woonvisie 2015-2019, vastgesteld op 9
juli 2015 door de raad, (hierna: de Woonvisie) is vastgesteld omdat met het plan, anders dan
de Woonvisie vereist, geen ruimtelijk knelpunt wordt opgelost. Volgens [appellant] is op de
locatie van het plangebied namelijk een bedrijf gevestigd dat over de vereiste
omgevingsvergunning milieu beschikt, waardoor uit milieuhygiënisch oogpunt sprake is van
een ruimtelijk aanvaardbare situatie.
6.1. In de Woonvisie is vastgelegd dat een woningbouwinitiatief in principe niet
aanvaardbaar is als het niet in een volkshuisvestelijke behoefte voorziet en/of als het niet
aansluit bij het centrumgebied of een geplande inbreidingslocatie. Van dit uitgangspunt kan
worden afgeweken wanneer er een dringende reden is die medewerking aan een
woningbouwinitiatief rechtvaardigt, zoals het oplossen van een ruimtelijk, milieukundig of
financieel knelpunt. In dit verband wordt in de Woonvisie als voorbeeld de sanering van een
bedrijf in een gevoelige omgeving genoemd. Ter zitting is door de raad toegelicht dat het
oplossen van een knelpunt niet alleen in illegale situaties, maar ook in ruimtelijk onwenselijke
situaties aan de orde is.
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Niet in geschil is dat met de in het plan voorziene woningen wordt voorzien in een
volkshuisvestelijke behoefte, maar dat deze woningen niet zijn voorzien in het centrumgebied
of een geplande inbreidingslocatie. Dit betekent dat er een dringende reden moet zijn die
medewerking aan de voorziene ontwikkeling rechtvaardigt, zoals het oplossen van een
ruimtelijk, milieukundig of financieel knelpunt. Vaststaat dat het plan de sanering van een
volgens de raad in woongebied ruimtelijk onwenselijke groothandel in vloeibare en
gasvormige producten mogelijk maakt. Gelet hierop heeft de raad zich naar het oordeel van
de Afdeling in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat met het toekennen van een
woonbestemming in plaats van een bedrijfsbestemming in een woonbuurt in de kern Schaijk
een milieukundig knelpunt wordt opgelost. Hoewel het bedrijf beschikt over de vereiste
vergunningen, wil dat, gelet op de voornoemde omstandigheid dat niet alleen in illegale
gevallen sprake van een knelpunt is, niet zeggen dat de raad een dergelijk bedrijf in een
woonomgeving niet als knelpunt als bedoeld in de Woonvisie heeft mogen duiden.
Gelet op het voorgaande heeft de raad zich naar het oordeel van de Afdeling terecht op het
standpunt gesteld dat het plan niet in strijd is met de Woonvisie.
Het betoog faalt.
Parkeren
7. [appellant] betoogt dat onvoldoende duidelijk is of het plan in voldoende parkeerplaatsen
voorziet. Hiertoe voert hij aan dat ten onrechte niet in het plan is geborgd dat voldoende
parkeerplaatsen ten behoeve van de met het plan mogelijk gemaakte woningen gerealiseerd
zullen worden. Ook stelt [appellant] dat de raad onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt dat
het benodigde aantal parkeerplaatsen ook feitelijk gerealiseerd kan worden.
7.1.

Artikel 6, lid 6.3.1, van de planregels luidt:

"a. Indien de omvang of bestemming van een gebouw daartoe aanleiding geeft, moet het
gebouw en moet de andere bebouwing op het betreffende bouwperceel zodanig worden
geplaatst of ingericht, dat ten behoeve van het parkeren of stallen van auto’s voldoende
ruimte aanwezig is in, op of onder het gebouw dan wel op of onder het onbebouwde
gedeelte van het bouwperceel.
b. De onder a bedoelde ruimte voor het parkeren van auto’s moet afmetingen hebben die zijn
afgestemd op gangbare personenauto’s. Aan deze eisen wordt geacht te zijn voldaan:
1. Indien de afmetingen van bedoelde parkeerruimten tenminste 1,80 m bij 5,00 m en ten
hoogste 3,25 m bij 6,00 m bedragen.
2. Indien de afmetingen van een gereserveerder parkeerruimte voor een auto van een
gehandicapte - voor[ ]zover die ruimte niet in de lengterichting aan een trottoir grenst - ten
minste 3,50 bij 5,00 m bedragen.
c. Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte
aan ruimte voor het laden en lossen van goederen, moet het gebouw zodanig worden
geplaatst of ingericht, dat in deze behoefte in voldoende mate kan worden voorzien aan, in of
onder het gebouw dan wel op of onder het onbebouwde gedeelte van het betreffende
bouwperceel.
d. Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde onder a en/of c,
mits op andere wijze in de nodige parkeerruimte respectievelijk ruimte voor het laden en
lossen van goederen wordt voorzien."
7.2. In artikel 6, lid 6.3.1, van de planregels heeft de raad bouwregels opgenomen met
betrekking tot parkeren. De Afdeling overweegt dat in de planregels geen parkeernorm voor
het benodigde aantal parkeerplaatsen is opgenomen. Evenmin wordt er naar een
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parkeernorm in gemeentelijke beleidsregels verwezen. Gelet hierop geeft artikel 6, lid 6.3.1,
van de planregels onvoldoende waarborg om te worden gehanteerd als toetsingsnorm bij de
aanvraag voor een omgevingsvergunning. Dat in de plantoelichting naar parkeernormen in de
"Beleidsregels parkeerbeleid in de gemeente Landerd, Parkeernormen Landerd 2012" wordt
verwezen leidt niet tot een ander oordeel, aangezien de plantoelichting niet bindend is. Nu
met de planregeling onvoldoende is gegarandeerd dat in de parkeerbehoefte vanwege het
plan kan worden voorzien, is het plan op dit punt in strijd met de vereiste zorgvuldigheid
vastgesteld.
Het betoog slaagt.
Bodemonderzoek
8. [appellant] betoogt dat, gelet op de geconstateerde verontreinigingen, ten onrechte geen
nader bodemonderzoek is verricht. Volgens hem volgt uit het door Antea Group op 28
oktober 2016 opgestelde "Rapport verkennend bodemonderzoek De Louwstraat en
Burgemeester de Grootstraat te Schaijk" (hierna: het bodemrapport) dat dit een vereiste is
omdat de troebelheid van het water verhoogd is en omdat in het onderzoek is uitgegaan van
de onjuiste hypothese dat het plangebied een onverdachte locatie is.
8.1. Uit het bodemrapport blijkt dat de aanvankelijk aangenomen hypothese dat sprake is
van een onverdachte locatie onjuist is, maar dat de gemeten waarden lager zijn dan de
interventiewaarden, waardoor er geen aanleiding bestaat tot het uitvoeren van een
vervolgonderzoek. Verder is ten aanzien van de verhoogde troebelheid in het bodemrapport
gesteld dat deze in sommige gevallen kan leiden tot een overschatting van bepaalde
parameters. Een verhoogde troebelheid zou dus alleen tot gevolg kunnen hebben dat de
daadwerkelijk aanwezige waarden lager zijn dan de uitkomst van het onderzoek doet
vermoeden. Deze omstandigheid kan daarom geen afbreuk doen aan de conclusie dat de
gemeten waarden lager zijn dan de interventiewaarden.
Gelet op het voorgaande heeft de raad zich naar het oordeel van de Afdeling dan ook in
redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat nader bodemonderzoek niet noodzakelijk is.
Het betoog faalt.
Financiële uitvoerbaarheid
9. [appellant] betoogt dat de financiële uitvoerbaarheid van het plan niet is gewaarborgd. Hij
wijst daartoe op de omstandigheid dat financiële cijfers ontbreken, de initiatiefnemer geen
garantie heeft afgegeven, dat er in dit kader geen behoefteonderzoek heeft plaatsgevonden
en dat de financiële gevolgen van asbestsaneringen in de te slopen bebouwing niet zijn
bezien, waartoe volgens hem een asbestonderzoek had moeten worden uitgevoerd. Aan een
anterieure overeenkomst komt in dit verband geen waarde toe, zo stelt hij.
9.1. Vaststaat dat het plan past binnen het voor de gemeente Landerd geldende
woningbouwprogramma, zodat in beginsel aannemelijk is dat aan deze woningen ook
behoefte bestaat. [appellant] heeft geen argumenten aangedragen waarom dat voor de bij
het plan voorziene woningen anders zou liggen. Verder is er tussen de gemeente en de
initiatiefnemer een anterieure overeenkomst gesloten, waaruit volgt dat de initiatiefnemer de
risicodragende partij is. De initiatiefnemer draagt ook de kosten voor de sloop van de
aanwezige bebouwing en eventuele asbestsaneringen, aldus de raad. Bovendien is ter zitting
door de raad toegelicht dat de kosten van eventuele asbestsaneringen in de te slopen
bebouwing in elk geval gedragen zullen kunnen worden door de opbrengst van de 5 nieuwe
woningen die in het plangebied gerealiseerd zullen worden. Gelet hierop is volgens de raad
uitgesloten dat het plan niet uitvoerbaar zou zijn vanwege eventueel in de te slopen
bebouwing aanwezige asbest. De Afdeling ziet geen aanleiding de raad hier niet in te volgen.
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Het betoog faalt.
Brandveiligheid
10. [appellant] betoogt dat ten onrechte geen brandveiligheidsonderzoek aan het plan ten
grondslag ligt.
10.1. De Afdeling overweegt dat de brandveiligheid van de in het plan voorziene woningen
een uitvoeringsaspect betreft dat niet in het plan behoeft te worden geregeld.
De vraag of een omgevingsvergunning kan worden verleend komt in beginsel pas aan de
orde in een procedure op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de
Wabo). Dat doet er niet aan af dat de raad het plan niet heeft kunnen vaststellen indien en
voor zover hij op voorhand in redelijkheid had moeten inzien dat de Wabo aan de
uitvoerbaarheid van het plan in de weg staat.
Gelet op wat [appellant] heeft aangevoerd, heeft de raad zich naar het oordeel van de
Afdeling in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de Wabo niet in de weg staat aan
de uitvoerbaarheid van het plan.
Het betoog faalt.
Waardevermindering
11. [appellant] betoogt dat het plan een waardedaling van de omliggende woningen tot
gevolg heeft.
11.1. Wat de eventueel nadelige invloed van het plan op de waarde van de woning van
[appellant] betreft, bestaat geen grond voor de verwachting dat die waardevermindering
zodanig zal zijn dat de raad bij de afweging van de belangen hieraan een groter gewicht had
moeten toekennen dan hij heeft gedaan.
Het betoog faalt.
Conclusie
12. In hetgeen [appellant] heeft aangevoerd, ziet de Afdeling aanleiding voor het oordeel dat
het besluit tot vaststelling van het plan, voor zover daarin niet is vastgelegd dat ter plaatse
van de gronden waaraan de aanduiding "bouwvlak", maar geen aanduiding "maximum aantal
wooneenheden" is toegekend, maximaal 1 woning is toegestaan en voor zover daarin niet is
vastgelegd wat onder voldoende ruimte als bedoeld in artikel 6, lid 6.3.1, onder a, van de
planregels wordt verstaan, in strijd met artikel 3:2 van de Awb is genomen. Het beroep is
gegrond, zodat het bestreden besluit in zoverre dient te worden vernietigd.
Opdracht
13. De Afdeling ziet aanleiding om met toepassing van artikel 8:72, vierde lid, aanhef en
onder b, van de Awb de raad op te dragen om met inachtneming van deze uitspraak een
nieuw besluit te nemen omtrent de vaststelling van het plan en zal daartoe een termijn van
26 weken stellen.
Voorlopige voorziening
14. De Afdeling ziet voorts aanleiding voor het treffen van een voorlopige voorziening als
bedoeld in artikel 8:72, vijfde lid, van de Awb zoals hierna vermeld.
Proceskosten

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@115477/201807862-1-r2/

20-9-2019

Uitspraak 201807862/1/R2 - Raad van State

Page 9 of 10

15. De raad dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden
veroordeeld. Voor zover [appellant] om de vergoeding van reiskosten heeft verzocht,
overweegt de Afdeling dat [appellant] niet ter zitting is verschenen en dat de door hem
gestelde reiskosten dan ook niet voor vergoeding in aanmerking komen.
Beslissing
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:
I.

verklaart het beroep gegrond;

II. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Landerd van 5 juli 2018, waarbij het
plan is vastgesteld, voor zover:
a. daarin niet is vastgelegd dat ter plaatse van de gronden waaraan de aanduiding
"bouwvlak", maar geen aanduiding "maximum aantal wooneenheden" is toegekend, maximaal
1 woning is toegestaan;
b. daarin niet is vastgelegd wat onder voldoende ruimte als bedoeld in artikel 6, lid 6.3.1,
onder a, van de planregels wordt verstaan;
III. draagt de raad van de gemeente Landerd op om met inachtneming van hetgeen in deze
uitspraak is overwogen binnen 26 weken een nieuw besluit te nemen;
IV. treft de voorlopige voorziening dat tot aan de inwerkingtreding van het nieuwe besluit
als bedoeld in III een omgevingsvergunning voor bouwen uitsluitend wordt verleend, indien:
a. ter plaatse van de gronden waaraan de aanduiding "bouwvlak", maar geen aanduiding
"maximum aantal wooneenheden" is toegekend, maximaal 1 woning per bouwvlak wordt
gerealiseerd, en
b. voldoende parkeerplaatsen worden aangelegd overeenkomstig de parkeernormen zoals
neergelegd in de "Beleidsregels parkeerbeleid in de gemeente Landerd, Parkeernormen
Landerd 2012", zoals deze luidde op 5 juli 2018;
V. bepaalt dat de onder IV opgenomen voorlopige voorziening vervalt op het tijdstip van
inwerkingtreding van het door de raad van de gemeente Landerd te nemen besluit als
bedoeld onder III;
VI. veroordeelt de raad van de gemeente Landerd tot vergoeding van bij [appellant] in
verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van €
1024,00 (zegge: duizendvierentwintig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde
beroepsmatig verleende rechtsbijstand;
VII. gelast dat de raad van de gemeente Landerd aan appellant het door hem voor de
behandeling van de beroepen betaalde griffierecht ten bedrage van € 170,00 (zegge:
honderdzeventig euro) vergoedt.
Aldus vastgesteld door mr. B.P.M. van Ravels, lid van de enkelvoudige kamer, in
tegenwoordigheid van mr. R.E.A. Matulewicz, griffier.
w.g. Van Ravels

lid van de enkelvoudige kamer

De griffier is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.

Uitgesproken in het openbaar op 22 mei 2019
45-880.
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Hoofdstuk 1 Inleidende regels
Artikel 1

Begrippen

plan:
het bestemmingsplan 'Burgemeester de Grootstraat, Schaijk' met identificatienummer
NL.IMRO.1685.bpSchBurggrootst22-VG02 van de gemeente Landerd.
bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij
behorende bijlagen.
aan huis gebonden activiteit:
een beroeps- of bedrijfsmatige activiteit die in of bij een woning door de bewoner wordt
uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en die een
ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is.
aanbouw:
een aan een hoofdgebouw toegevoegde, afzonderlijke ruimte die qua afmetingen en/of in
visueel opzicht (onder meer voor wat betreft goothoogte, dakhelling en/of dakvorm)
ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.
aanduiding:
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge
de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze
gronden.
archeologische waarden:
cultuurhistorische waarden die bestaan uit de aanwezigheid van een bodemarchief met
sporen van vroegere menselijke bewoning en/of grondgebruik daarin, en als zodanig het
cultuurhistorisch erfgoed vertegenwoordigt.
bebouwing:
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.
bed en breakfast:
een kleinschalige overnachtingsaccommodatie gericht op het bieden van de mogelijkheid
tot een toeristisch en veelal kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt, gevestigd in
een woonhuis of bijbehorende aan- of uitbouw of bijgebouw en volledig gedreven door de
bewoner van het betreffende woonhuis.
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bedrijf/bedrijfsactiviteit:
de uitoefening van opslag-, handels-, transport- en industriële en ambachtelijke bedrijven,
een en ander met uitsluiting van agrarische bedrijven, detailhandel, horeca,
dienstverlening, zelfstandige kantoren, maatschappelijke voorzieningen en voorzieningen
op het gebied van cultuur en ontspanning.
bedrijfsgebouw:
een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf of bedrijfsactiviteit.
bedrijfswoning:
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het
huishouden van) een persoon wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het
gebouw of het terrein noodzakelijk is.
bedrijfsvloeroppervlakte (bvo):
de totale vloeroppervlakte van de ruimte binnen een bouwwerk en/of op een terrein die
wordt gebruikt voor de uitoefening van een bedrijf, kantoor, dienstverlenende instelling of
een aan huis gebonden activiteit, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke.
bestaand:
a. ten aanzien van bouwwerken: bouwwerken die op het tijdstip van van
inwerkingtreding van dit plan bestonden of in uitvoering waren, dan wel gebouwd zijn
of gebouwd kunnen worden overeenkomstig de Woningwet of Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht of krachtens die wetten gegeven voorschriften;
b. ten aanzien van gebruik: gebruik van gronden en opstallen zoals dat aanwezig is op het
tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan.
bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak.
bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
bijgebouw:
een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden
kan worden van het op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw en dat in
architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.
bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen en het
vergroten van een bouwwerk.
bouwgrens:
de grens van een bouwvlak.
bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar
behorende bebouwing is toegelaten.
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bouwvlak:
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels
bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.
bouwwerk:
een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is
verbonden.
carport:
een dakconstructie, vrijstaand zonder wanden dan wel aan maximaal drie zijden begrensd
door de gevels van belendende gebouwen, bestemd voor het overdekt stallen van auto's.
CROW richtlijnen:
richtlijnen opgesteld door het Nationale Kennisplatform voor infrastructuur, verkeer,
vervoer en openbare ruimte.
detailhandel:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het
verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik,
verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of
bedrijfsactiviteit.
escortbedrijf:
de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon die bedrijfsmatig of in een
omvang alsof zij bedrijfsmatig is prostitutie aanbiedt die op een andere plaats dan in de
bedrijfsruimte wordt uitgeoefend.
functie:
activiteiten ten behoeve waarvan gebruik van gebouwen en/of gronden of aangewezen
delen daarvan is toegestaan.
gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met
wanden omsloten ruimte vormt.
geluidzoneringplichtige inrichting:
inrichting als bedoeld in de artikelen 1 en 41 van de Wet geluidhinder, die in belangrijke
mate geluidhinder kan veroorzaken, en die is aangewezen in bijlage I, onderdeel D
behorend bij het Besluit omgevingsrecht.
hoofdgebouw:
een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking
van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of
bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is.

5

Bestemmingsplan Burgemeester de Grootstraat, Schaijk

Gemeente Landerd

huishouden:
de leefvorm of samenlevingsvorm van een alleenstaande of een gezin, waaronder mede
wordt begrepen:
a. inwoning of kamerbewoning in een deel van het hoofdgebouw en/of een aan- en
uitbouw door verwanten of ten hoogste 2 niet-verwanten, al dan niet bij wijze van
mantelzorg;
b. een met een gezin gelijk te stellen samenlevingsverband, waaronder mede wordt
begrepen:
1. een woongroep van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische
beperking of aandoening met inbegrip van begeleiding en toezicht gericht op
zelfstandige bewoning;
2. de gezamenlijke huisvesting van een groep van maximaal 4 niet verwante
personen, die gebruik maken van de gemeenschappelijke voorzieningen in de
woning.
lijst van rechtstreeks toelaatbare aan huis gebonden activiteiten:
de lijst, behorend bij deze regels, waarin is aangegeven welke beroeps- en bedrijfsmatige
activiteiten rechtstreeks toelaatbaar zijn in woningen.
mantelzorg:
het bieden van zorg aan eenieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of
sociale vlak, op vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband.
milieuzoneringslijst:
de lijst van handels- en bedrijfsactiviteiten die onderdeel uitmaakt van de regels, waarin
deze activiteiten naar milieucategorie zijn onderscheiden.
overkapping/carport:
een dakconstructie vrijstaand zonder wanden dan wel aan maximaal drie zijden begrensd
door de gevels van belendende gebouwen, die niet wordt aangemerkt als een gebouw.
peil:
a. voor bouwwerken op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst:
de hoogte van de kruin van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang;
b. in alle andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende, afgewerkte,
normale maaiveld.
prostitutie:
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander
tegen vergoeding.
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risicovolle inrichting:
een inrichting waarbij ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) een
grenswaarde, richtwaarde voor het risico c.q. risicoafstand moet worden aangehouden bij
het in een bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten.
ruimtelijke kwaliteit:
de kwaliteit van de ruimte zoals bepaald door de gebruikswaarde, de belevingswaarde en
de toekomstwaarde van die ruimte.
seksinrichting:
de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang
alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van
erotisch-pornografische aard plaatsvinden; onder een seksinrichting worden in elk geval
verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, parenclub of een
prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische-massagesalon, al dan niet in
combinatie met elkaar.
uitbouw:
de vergroting van een bestaande ruimte in een hoofdgebouw die qua afmetingen en/of in
visueel opzicht (onder meer wat betreft (goot)hoogte, dakhelling en/of dakvorm),
ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.
voorgevellijn:
de lijn (in hoeksituaties: de lijnen) waarin de naar de weg of ander openbaar gebied
gekeerde gevel(s) van het dichtst bij die weg of ander openbaar gebied gelegen gebouw is
(zijn) gelegen alsmede het verlengde daarvan.
waterhuishoudkundige voorzieningen:
voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede waterkering, wateraanvoer,
waterafvoer, waterberging, waterinfiltratie en waterkwaliteit, zoals infiltratiekratten,
wadi's, infiltratiegreppels, doorlatende bestrating en infiltratie- en transportriolen, dijken,
dammen, grondwallen, duikers, stuwen, gemalen en inlaten.
wonen:
het bewonen van een woning.
woning:
een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één
huishouden.
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Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1

Afstand tot de zijdelingse perceelsgrens:
de kortste afstand van het verticale vlak in de zijdelingse bouwperceelgrens tot enig punt
van het op dat bouwperceel voorkomende bouwwerk.

2.2

Bebouwd(e) oppervlak(te) van een bouwperceel:
de oppervlakte van alle op een bouwperceel aanwezige bouwwerken tezamen.

2.3

Het bebouwingspercentage:
de oppervlakte, die met gebouwen (carports en overkappingen inbegrepen) is bebouwd,
uitgedrukt in procenten van de oppervlakte van het bouwperceel, voor zover dat is
gelegen binnen de bestemming, of binnen een in de regels nader aan te duiden gedeelte
van die bestemming; bij het bepalen van de oppervlakte van een bouwperceel waarop een
of meer woningen mogen worden gebouwd, wordt de oppervlakte van de bij de woning
behorende bestemming 'Tuin' meegerekend; de oppervlakte wordt altijd in gehele
getallen bepaald.

2.4

De breedte, diepte c.q. lengte van een bouwwerk:
tussen de buitenwerkse hoofdgevelvlakken en/of de harten van gemeenschappelijke
scheidingsmuren.

2.5

De ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet meegerekend.

2.6

De breedte van een bouwperceel:
tussen de zijdelingse perceelsgrenzen, gemeten over tenminste 3/4 van de lengte van het
bouwperceel, in welke lengte in ieder geval het bouwvlak aanwezig is of de toegestane
situering van het hoofdgebouw indien geen bouwvlak is aangegeven.

2.7

Goothoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een
daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

2.8

De bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen
gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals
schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.
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Oppervlakte van een bouwwerk:
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van
het bouwwerk.
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
Artikel 3
3.1

Tuin
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. tuinen en erven als deel van het bouwperceel horend bij de voor 'Wonen' bestemde
gronden;
b. andere functies die ter plaatse van de bijbehorende bestemming als bedoeld onder a
zijn toegestaan;
c. ondergeschikte waterhuishoudkundige voorzieningen, voorzieningen zoals terrassen
en paden en parkeervoorzieningen.

3.2

Bouwregels

3.2.1

Algemeen
Bebouwing mag alleen worden opgericht ten behoeve van de doelen als genoemd in
artikel 3.1.

3.2.2

Bouwwerken, geen gebouw zijnde
Op deze gronden mogen uitsluitend bij de woning behorende bouwwerken, geen gebouw
zijnde worden gebouwd. Hiervoor gelden de volgende regels:
a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevel van de
bijbehorende woning en langs de openbare weg of ander openbaar gebied mag niet
meer bedragen dan 1 m.
b. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen elders dan onder a bedoeld mag niet
meer dan 2 m bedragen.
c. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag vóór de voorgevel
van de bijbehorende woning niet meer bedragen dan 1 m en overigens niet meer dan
4 m.

3.2.3

Overkappingen en carports
Op deze gronden mogen overkappingen en carports worden gebouwd. Hiervoor gelden in voorkomend geval in afwijking van het bepaalde in artikel 3.2.2 - de volgende regels.
a. Overkappingen en carports mogen uitsluitend worden gebouwd op een afstand van
ten minste 1 m achter de voorgevel van de woning.
b. De bouwhoogte van overkappingen en carports mag niet meer bedragen dan 3 m.
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Wonen
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen in de vorm van vrijstaande en half-vrijstaande woonhuizen en daarbij
behorende bouwwerken;
b. activiteiten, genoemd in de 'lijst van rechtstreeks toelaatbare aan huis gebonden
activiteiten' met een bedrijfsvloeroppervlakte van niet meer dan 40% van de
oppervlakte van hoofdgebouwen, aan- en uitbouwen en bijgebouwen tot een
maximum van 45 m2;
c. bijbehorende waterhuishoudkundige voorzieningen, parkeervoorzieningen, paden,
erven en tuinen.

4.2

Bouwregels

4.2.1

Algemeen
Bebouwing mag alleen worden opgericht ten behoeve van de doelen als genoemd in
artikel 4.1.

4.2.2

Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. Hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
b. Per bouwvlak mag niet meer dan één woning worden gebouwd.
c. In afwijking van het bepaalde onder b. geldt ter plaatse van de aanduiding 'maximum
aantal wooneenheden' het met deze aanduiding aangegeven aantal als maximum
aantal woningen per bouwvlak;
d. De voorgevel van de woning moet in of evenwijdig aan de naar de weg gekeerde
bouwgrens worden gebouwd.
e. De goothoogte en de bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de
aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven.

4.2.3

Aan- en uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen en carports
Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen en carports gelden
de volgende regels:
a. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
b. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5 m.
c. In afwijking van het bepaalde onder b mag de bouwhoogte van garageboxen,
overkappingen en carports niet meer bedragen dan 3 m.
d. In afwijking van het bepaalde onder a en b mag ter plaatse van de aanduiding
'bijgebouwen' de goothoogte niet meer bedragen dan 4 en de bouwhoogte niet meer
bedragen dan 7 m.
e. Dakterrassen boven aan- en uitbouwen en bijgebouwen zijn uitsluitend toegestaan
achter de achtergevel van het hoofdgebouw.
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Bouwwerken, geen gebouw zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:
a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m.
b. In afwijking van het bepaalde onder a mag de bouwhoogte van erf- en
terreinafscheidingen vóór de voorgevel niet meer bedragen dan 1 m.
c. De bouwhoogte van verlichtingsarmaturen, vlaggenmasten en antennes mag niet meer
bedragen dan 5 m.
d. Op de bouw van overkappingen en carports zijn de regels in artikel 4.2.3 van
toepassing.
e. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer
bedragen dan 3 m.

4.2.5

Bebouwingspercentage
Het bebouwingspercentage per bouwperceel mag niet meer bedragen dan 50%, met dien
verstande dat de gezamenlijke oppervlakte buiten het bouwvlak van aan- en uitbouwen,
bijgebouwen, carports en overkappingen in ieder geval 36 m² maar niet meer dan 80 m²
mag bedragen.

4.3

Afwijken van de bouwregels
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:
a. artikel 4.2.2 onder e ten behoeve van een grotere goot- en/of bouwhoogte van
hoofdgebouwen, mits
1. dit vanuit stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar is;
2. de privacy en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende percelen niet
onevenredig worden aangetast;
3. de goothoogte niet meer bedraagt dan 7,5 m en de bouwhoogte niet meer
bedraagt dan 12 m;
b. artikel 4.2.3 onder b ten behoeve van een grotere bouwhoogte van aan- en uitbouwen
en bijgebouwen, mits
1. dit vanuit stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar is;
2. de privacy en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende percelen niet
onevenredig worden aangetast;
3. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 6 m.

4.4

Specifieke gebruiksregels
Ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouw' zijn bedrijfsactiviteiten in milieucategorie 1 van
de Milieuzoneringslijst toegestaan.
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Afwijken van de gebruiksregels
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken:
a. van het bepaalde in artikel 4.1 ten behoeve van de uitoefening van activiteiten die
genoemd worden in de 'lijst van rechtstreeks toelaatbare aan huis gebonden
activiteiten' met een grotere bedrijfsvloeroppervlakte of die niet in die lijst genoemd
worden, maar naar aard en omvang gelijk te stellen zijn met de in die lijst wel
genoemde activiteiten, mits:
1. de woonfunctie als hoofdfunctie, dat wil zeggen voor tenminste 50%, gehandhaafd
blijft en het bedrijfsvloeroppervlak nooit meer bedraagt dan 75 m2;
2. geen onevenredige aantasting van de kwaliteit van de woonomgeving plaatsvindt;
3. de activiteit voor wat betreft milieuaspecten kan worden ingeschaald in categorie 1
van de milieuzoneringslijst;
4. een goede verkeersafwikkeling kan worden gewaarborgd en voorzien wordt in de
parkeerbehoefte;
5. de activiteit geen sterk publieksaantrekkende werking heeft;
6. de activiteit niet is uitgesloten in de 'lijst van rechtstreeks toelaatbare aan huis
gebonden activiteiten';
b. van het bepaalde in artikel 4.1 ten behoeve van groepsmatige activiteiten, mits:
1. de woonfunctie als hoofdfunctie, dat wil zeggen voor tenminste 50%, gehandhaafd
blijft en het bedrijfsvloeroppervlak nooit meer bedraagt dan 75 m2;
2. de aard, de groepsgrootte en de frequentie niet leiden tot een onevenredige
aantasting van de kwaliteit van de woonomgeving;
3. een goede verkeersafwikkeling kan worden gewaarborgd en voorzien wordt in de
parkeerbehoefte;
c. van het verbod tot uitoefening van detailhandel als onderdeel van de uitoefening van
een aan huis gebonden activiteit, mits:
1. de detailhandel onderdeel is van de klantgerichte activiteiten ter plaatse;
2. de detailhandel van ondergeschikte aard en een niet-zelfstandig onderdeel is van
de totale bedrijfsvoering;
d. van het verbod vrijstaande bijgebouwen te gebruiken voor bewoning, mits:
1. het gebruik noodzakelijk is vanuit het oogpunt van mantelzorg;
2. op het perceel al een woning aanwezig is;
3. het afwijkend gebruik tegelijkertijd niet meer dan één keer per woning wordt
toegestaan;
4. er geen sprake is van milieuhygiënische bezwaren;
5. de voor mantelzorg te gebruiken ruimte wordt ingepast binnen de toegestane
bijgebouwen, waarbij ten behoeve van mantelzorg niet meer dan 80 m² en
maximaal één bouwlaag mag worden gebruikt;
6. er sprake is van zuinig ruimtegebruik;
7. het woon- en leefmilieu van de omgeving niet onevenredig wordt aangetast; dit
betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende
percelen niet onevenredig worden beperkt.
e. van het verbod een woonhuis te gebruiken voor de huisvesting van meer dan één
huishouden om inwoning of kamerbewoning door meer dan 2 personen dan wel de
gemeenschappelijke huisvesting van meer dan 4 niet verwante personen toe te staan,
mits:
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1. de grootte van de woning daarvoor geschikt is;
2. voorzien wordt in de parkeerbehoefte;
3. de privacy en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende percelen niet
onevenredig worden aangetast;
f. van het bepaalde in artikel 4.1 ten behoeve van de uitoefening van een bed en
breakfast, mits:
1. de woonfunctie als hoofdfunctie, dat wil zeggen voor ten minste 50%, gehandhaafd
blijft en in ieder geval niet meer dan 2 slaapkamers voor in totaal 4 personen voor
onvernachtingsmogelijkheid worden gebruikt;
2. geen vrijstaande bijgebouwen hiervoor worden gebruikt;
3. een goede verkeersafwikkeling kan worden gewaarborgd en voorzien kan worden
in de parkeerbehoefte.

4.6

Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de gronden van een bouwperceel te wijzigen in
de bestemming 'Tuin' indien binnen twee jaar nadat dit bestemmingsplan onherroepelijk
is geworden op het betreffende bouwperceel geen woning is opgericht.
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Hoofdstuk 3 Algemene regels
Artikel 5

Anti-dubbeltelregel
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere
bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 6

Algemene bouwregels

6.1

Ondergronds bouwen

6.1.1

Ondergrondse bouwwerken
a. Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden geen
beperkingen behoudens voor zover in deze regels anders is bepaald. Ondergrondse
bouwwerken, geen gebouw zijnde, mogen uitsluitend worden gebruikt
overeenkomstig het bij de bestemming toegestane gebruik.
b. Voor het bouwen en gebruiken van ondergrondse gebouwen gelden, behoudens voor
zover in deze regels anders is bepaald, de volgende regels:
1. ondergrondse gebouwen die deels zichtbaar zijn boven het aansluitende,
afgewerkte, normale maaiveld, zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak,
met uitzondering van ondergeschikte bouwdelen, die ook buiten het bouwvlak zijn
toegestaan;
2. ondergrondse gebouwen die onzichtbaar zijn boven het aansluitende, afgewerkte,
normale maaiveld, zijn ook buiten het bouwvlak toegestaan;
3. in afwijking van het bepaalde onder b1 en b2 zijn ondergrondse gebouwen onder
en bij woonhuizen uitsluitend toegestaan als kelder of onderbouw onder het
woonhuis en onder aan-en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen;
4. de ondergrondse bouwdiepte van ondergrondse gebouwen bedraagt maximaal 4 m
onder peil;
5. de oppervlakte van ondergrondse gebouwen wordt meegerekend bij het
berekenen van de toegestane bedrijfsvloeroppervlakte en de toegestane
verkoopoppervlakte;
6. de oppervlakte van ondergrondse gebouwen wordt uitsluitend meegerekend bij
het toegestane bebouwingspercentage voor zover die gebouwen zichtbaar zijn
boven het aansluitende, afgewerkte, normale maaiveld;
7. de inhoud van ondergrondse gebouwen wordt niet meegerekend bij de toegestane
inhoud van een woning voor zover die gebouwen maximaal 0,5 m boven peil zijn
gelegen;
8. ondergrondse gebouwen mogen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig het
bij de bestemming toegestane gebruik.
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6.1.2

Afwijken van ondergronds bouwen
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het
bepaalde in artikel 6.1.1 voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken op andere
locaties en/of met een ondergrondse bouwdiepte van maximaal 10 meter onder peil
onder de voorwaarden dat:
a. de waterhuishouding niet wordt verstoord;
b. geen afbreuk wordt gedaan aan archeologische waarden;
c. dit niet strijdig is met de belangen verbonden aan de bestemming(en) van de
betreffende gronden;
d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden niet onevenredig worden
aangetast.

6.2

Overschrijding van bouwgrenzen door bouwdelen

6.2.1

Direct toegestane overschrijding van bouwgrenzen
In afwijking van het bepaalde in de bestemmingsregels in hoofdstuk 2 mag de
bebouwingsgrens en/of de bestemmingsgrens van de bestemmingen 'Wonen Halfvrijstaand'door bouwdelen worden overschreden. Hiervoor gelden de volgende regels:
a. Erkers, balkons en luifels van een woonhuis mogen de voorgevellijn met ten hoogste
1,5 m overschrijden, mits:
1. de afstand van een erker tot de openbare weg of ander openbaar gebied niet
minder bedraagt dan 2 m;
2. de breedte van de erker, luifel of balkon niet meer bedraagt van 50% van de
breedte van de voorgevel;
3. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens niet minder bedraagt dan 0,5 m, tenzij
twee erkers, luifels of balkons direct aan weerszijden van de zijdelingse
perceelgrens worden gebouwd.
b. Ingangspartijen, balkons en luifels van woongebouwen mogen de voorgevellijn met ten
hoogste 1,5 m overschrijden, mits de afstand tot de openbare weg of ander openbaar
gebied niet minder bedraagt dan 2 m;
c. Luifels en balkons van andere hoofdgebouwen dan woongebouwen mogen de
bouwgrens met ten hoogste 1 m overschrijden, mits de afstand tot de openbare weg
of ander openbaar gebied tenminste 2 m bedraagt.
d. Ondergeschikte bouwdelen van gebouwen zoals plinten, pilasters, kozijnen,
hemelwaterafvoeren, ventilatiekanalen en rookkanalen mogen de bouwgrens met ten
hoogste 0,75 m overschrijden.

6.2.2

Afwijken voor overschrijding van bouwgrenzen
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken:
a. van het bepaalde in artikel 6.2.1 onder a2 en worden toegestaan dat de breedte van
de erker, luifel of balkon ten hoogste 75% bedraagt van de voorgevel van het
woonhuis.
b. ten behoeve van andere of ruimere overschrijdingen van de bouwgrens en/of een
bestemmingsgrens dan genoemd in artikel 6.2.1, mits:
1. de bouwgrens met niet meer dan 2 meter wordt overschreden;
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2. de bouwwerken niet lager worden aangebracht dan 4,20 meter boven een rijbaan
of boven een strook ter breedte van 1,50 m langs een rijbaan, dan wel 2,20 meter
boven ander openbaar gebied en er overigens geen bezwaren bestaan uit het
oogpunt van verkeersveiligheid;
3. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de gebruiksmogelijkheden van
aangrenzende gronden en van het straat- en bebouwingsbeeld.

6.3

Parkeervoorzieningen

6.3.1

Bouwregels voor parkeervoorzieningen

6.4

Afwijkende bebouwing
Indien de bestaande bebouwing afwijkt van hetgeen elders in deze regels is toegestaan,
dienen in afwijking van die regels, de bestaande afwijkingen voor wat betreft:
a. goothoogte;
b. bouwhoogte;
c. oppervlakte;
d. inhoud;
e. bebouwingspercentage;
f. afstand tot de as van de weg;
g. afstand tot de zijdelingse perceelsgrens;
h. situering ten opzichte van andere bebouwing;
ter plaatse van de afwijking als maximaal toelaatbaar te worden aangehouden, mits deze
afwijkende maatvoering op legale wijze tot stand is gekomen.

6.5

Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen, met het oog op:
•
•
•
•
•
•
•

de ruimtelijke kwaliteit met inbegrip van de milieukwaliteit;
de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
het straat- en/of bebouwingsbeeld;
de verkeersveiligheid;
de woonsituatie;
de sociale veiligheid;
de belangen van brandveiligheid en rampenbestrijding;

nadere eisen stellen aan:
a. de situering van bebouwing en parkeerplaatsen;
b. de nokrichting en helling van daken;
c. de oriëntatierichting van bebouwing.
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Algemene gebruiksregels
Verboden gebruik
Onder het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan
wordt in ieder geval verstaan het gebruik, daaronder mede begrepen het doen en/of laten
gebruiken:
a. van gronden en bouwwerken voor een seksinrichting en/of escortbedrijf;
b. van gronden en bouwwerken voor (detail)handel en/of bedrijf, met uitzondering van
(detail)handel die en/of bedrijf dat met het oog op de aan de betrokken gronden
gegeven bestemming is toegestaan;
c. van gronden voor de opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke
bestemming onttrokken goederen en van materialen, emballage en afval, behoudens
voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte
gebruik;
d. van gronden voor de opslag, het storten of het lozen van vaste of vloeibare
afvalstoffen, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de
bestemming gerichte gebruik;
e. van bedrijfsgebouwen en vrijstaande bijgebouwen voor bewoning, behoudens
bewoning die is toegestaan via afwijking;
f. van gronden en bouwwerken voor de beoefening van lawaaisporten;
g. van gronden en bouwwerken voor opslag en verkoop van vuurwerk, met uitzondering
van de opslag en verkoop van vuurwerk die met het oog op de aan de betrokken
gronden gegeven bestemming is toegestaan;
h. van een woning of woonwagen voor de huisvesting van meer dan één huishouden;
i. van gronden voor de naar de weg gekeerde bouwgrens voor het stallen van voertuigen
en caravans, anders dan op een oprit;
j. van gronden en bouwwerken voor de verkoop van motorbrandstoffen (inclusief lpg),
met uitzondering van de verkoop die met het oog op de aan de betrokken gronden
gegeven bestemming is toegestaan;
k. van garageboxen voor andere doeleinden dan het stallen van auto's en andere
voertuigen of opslag van huisraad;
l. van gronden of bouwwerken voor verblijfsrecreatie.

Artikel 8

Algemene afwijkingsregels
Mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
•
•
•
•
•

de ruimtelijke kwaliteit;
de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
het straat- en/of bebouwingsbeeld;
de verkeersveiligheid;
de woonsituatie;

kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:
a. de in de regels gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan 10% van
die maten, afmetingen en percentages;
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b. de regels en worden toegestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de
aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de
verkeersveiligheid en/of verkeersintensiteit daartoe aanleiding geeft;
c. van de regels en worden toegestaan dat het bouwvlak in geringe mate wordt
overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;
d. de regels en worden toegestaan dat openbare nutsgebouwtjes, wachthuisjes ten
behoeve van het openbaar vervoer, telefooncellen, gebouwtjes ten behoeve van de
bediening van kunstwerken, toiletgebouwtjes, en naar aard daarmee gelijk te stellen
gebouwtjes worden gebouwd, met dien verstande dat:
1. de oppervlakte per gebouwtje niet meer dan 35 m² mag bedragen;
2. de bouwhoogte niet meer dan 3 m mag bedragen;
e. de regels ten aanzien van de maximaal toegestane bouwhoogte van bouwwerken,
geen gebouw zijnde, en worden toegestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken,
geen gebouw zijnde, wordt vergroot:
1. ten behoeve van kunstwerken tot niet meer dan 15 m;
2. ten behoeve van waarschuwings- en/of communicatiemasten tot niet meer dan 40
m;
3. ten behoeve van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, tot niet meer dan 10
m;
f. de regels ten aanzien van de maximaal toegestane bouwhoogte van gebouwen ten
behoeve van een overschrijding van de toegestane bouwhoogte voor plaatselijke
verhogingen, zoals liftkokers, lichtkappen en technische ruimten, met dien verstande
dat:
1. de maximum oppervlakte van de vergroting niet meer mag bedragen dan 10% van
het betreffende platte dakvlak of de horizontale projectie van het schuine dakvlak;
2. de overschrijding van de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m.
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Algemene wijzigingsregels
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om het plan te wijzigen:
a. door de bestemmingsgrenzen, bouwgrenzen, andere grenslijnen en aanduidingen met
ten hoogste 5 m te verschuiven, indien een gewijzigde uitvoering van het plan om
ruimtelijke, verkeerskundige of technische redenen gewenst is;
b. door het aanpassen van verwijzingen naar wettelijke regelingen, indien deze
regelingen na het tijdstip van de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan
worden of zijn gewijzigd;
c. door het onderbrengen van bedrijfsactiviteiten in een andere categorie in de tot het
plan behorende milieuzoneringslijst c.q. door het onderbrengen van nieuwe of andere
bedrijfsactiviteiten, indien de opgenomen vermelding niet meer juist of volledig is;
d. ten behoeve van de bouw en het gebruik van gebouwen voor beroeps- of
bedrijfsmatige activiteiten in of bij eengezinshuizen, die op grond van de regels niet
rechtstreeks zijn of bij wijze van afwijking kunnen worden toegestaan, mits voldaan
wordt aan de volgende voorwaarden:
1. uit een onderbouwing blijkt, dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.
Uit deze onderbouwing moet tenminste blijken dat:
• de woonfunctie als hoofdfunctie, dat wil zeggen voor tenminste 50%,
gehandhaafd blijft;
• geen onevenredige aantasting van de kwaliteit van de woonomgeving
plaatsvindt;
• de activiteit ter plaatse milieuhygiënisch aanvaardbaar is;
• een goede verkeersafwikkeling kan worden gewaarborgd en voorzien wordt in
de parkeerbehoefte;
2. bij de toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid worden de bouwmogelijkheden
die gelden voor het betreffende bouwperceel niet verruimd;
e. ten behoeve van het verplaatsen van bedrijfswoningen, mits voldaan wordt aan de
volgende voorwaarden:
1. aangetoond is dat voldaan wordt aan de eisen van de milieuwetgeving (ammoniak,
geur, volksgezondheid en dergelijke) en dat er geen onevenredige nadelige
gevolgen zijn voor de in de omgeving aanwezig waarden (zoals water, ecologie,
Natura 2000-gebied, landschap, cultuurhistorie en archeologie) en voor de
belangen van derden;
2. aangetoond is dat de stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing op
zorgvuldige wijze plaatsvindt.

Artikel 10
10.1

Overige regels
Verwijzing naar andere wettelijke regelingen
Waar in dit plan wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen, wordt geduid op de
regelingen zoals die luidden op het tijdstip van de terinzagelegging van het
ontwerpbestemmingsplan.
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Parkeren

10.2.1 Wijze van meten parkeernormen
10.2.1.1 Berekeningsaantal
Bij het voldoen aan de parkeernorm dient bij de navolgende parkeervoorzieningen
uitgegaan te worden van het berekende aantal parkeerplaatsen conform onderstaande
tabel:
Parkeervoorziening

Theoretisch aantal Berekeningsaantal Opmerking

Enkele oprit zonder garage

1

0,8

Oprit min. 5,0 meter diep

Lange oprit zonder garage

2

1

Oprit min. 10,0 meter diep

Garage zonder oprit (bij
woning)

1

0,4

Garagebox (niet bij woning)

1

0,5

Garage met enkele oprit

2

1

Oprit min. 5,0 meter diep

Garage met lange oprit

3

1,3

Oprit min. 10.0 meter diep

10.2.1.2 Afronden
Bij het bepalen van de parkeernorm wordt op één decimaal nauwkeurig gerekend waarna
de uitkomst wordt afgerond op hele getallen en waarbij vanaf 0,5 en hoger naar boven
wordt afgerond.
10.2.1.3 Woningtype
Bij het bepalen van woningentype gelden de volgende oppervlaktematen voor het
gebruiksvloeroppervlak (NEN2580):
Grondgebonden

Appartement

Goedkoop

< 110 m2

< 100 m2

Midden

110 m2 - 155 m2

100 m2 - 125 m2

Duur

> 155 m2

> 125 m2
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10.2.1.4 Maatvoering
De ruimte voor het parkeren van auto's is afgestemd op gangbare personenauto's
waaraan wordt voldaan indien de afmetingen van:
a. bedoelde parkeerruimten ten minste 2,5 x 5 m in geval van kops parkeren en 2 x 6 m
bij langsparkeren bedragen;
b. een gereserveerde parkeerruimte voor een gehandicapte, voor zover die ruimte niet in
de lengterichting aan een trottoir grenst - ten minste 3, 5 x 6 m bedragen.
10.2.2 Parkeernormen (bebouwde kom)
10.2.2.1 Parkeernormen
a. Een omgevingsvergunning voor het bouwen en / of een omgevingsvergunning voor
een wijziging van het gebruik kan pas worden verleend als is verzekerd dat op eigen
terrein wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid voor motorvoertuigen. Hierbij
gelden de normen als opgenomen in de tabel in artikel 10.2.2.5;
b. de onder 1. bedoelde parkeerplaatsen voor motorvoertuigen dienen de maatvoering
te hebben conform het bepaalde in artikel 10.2.1.4.
Het aanleggen en / of instandhouden van voornoemde parkeergelegenheid geldt als een
voorwaardelijke verplichting in de zin van de Wet ruimtelijke ordening.
10.2.2.2 Laden en lossen
Indien de bestemming van een bouwwerk of een terrein aanleiding geeft tot een te
verwachten behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen met bijbehorende
voorzieningen, moet, bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen
en/of een omgevingsvergunning voor een wijziging van het gebruik, zijn verzekerd dat op
eigen terrein wordt voorzien in voldoende ruimte voor het laden en lossen met
bijbehorende voorzieningen.
Het aanleggen en / of instandhouden van voornoemde ruimte, met bijhorende
voorzieningen, geldt als een voorwaardelijke verplichting in de zin van de Wet ruimtelijke
ordening.
10.2.2.3 Afwijken
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het
bepaalde in artikel 10.2.2.1 en artikel 10.2.2.2 indien:
a. het voldoen aan die bepalingen gezien het gebruik en/of het bouwplan van het
betreffende plangebied, mede gezien de omgeving, niet noodzakelijk is en/of op
overwegende bezwaren stuit, en / of;
b. op andere wijze in de nodige parkeerruimte wordt voorzien.
Dit besluit moet worden voorzien van een motivering waaruit blijkt dat de ruimtelijke
kwaliteit gewaarborgd blijft.
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10.2.2.4 Nadere eis
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aanvullend aan het bepaalde in
artikel 10.2.2.1 en 10.2.2.2 ten behoeve van het verhogen van de parkeernormen en / of
het aanleggen van voorzieningen voor het laden en lossen indien dat nodig is gelet op het
gebruik en / of het bouwplan waarbij het (functioneren van) de omgeving mede betrokken
wordt. Het besluit tot het stellen van de nadere eis moet worden voorzien van een
motivering waaruit in ieder blijkt dat de eis noodzakelijk is om de ruimtelijke kwaliteit te
borgen.
Een nadere eis kan tevens gesteld worden bij die (bouw)plannen waarvan de functie niet
genoemd wordt in de tabel in artikel 10.2.2.5.
10.2.2.5 Tabel
De norm voor voorzien in voldoende parkeergelegenheid voor motorvoertuigen op het
eigen terrein is voor de volgende functies:
Functie

Per

Wonen

woning

Koop, huis, vrijstaand

woning

2,3

Koop, huis, twee-onder-een-kap

woning

2,2

Koop, huis, tussen/hoek

woning

2

Koop, appartement, duur

woning

2,1

Koop, appartement, midden

woning

1,9

Koop, appartement, goedkoop

woning

1,6

Huur, huis, vrije sector

woning

2

Huur, huis, sociale huur

woning

1,6

Huur, appartement, duur

woning

1,9

Huur, appartement, midden/goedkoop (incl. sociale huur) woning

1,4

Kamerverhuur, zelfstandig (niet-studenten)

kamer

0,7

Kamerverhuur, studenten,
niet zelfstandig

kamer

0,25

Serviceflat

woning

1,2

Klein eenpersoonswoning (tiny house; meestal
grondgebonden)

kamer

0,7
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Werken

Per

Bebouwde kom

Kantoor (zonder baliefunctie)

100 m² bvo

2,55

Commerciële dienstverlening (kantoor met baliefunctie)

100 m² bvo

3,55

Bedrijf arbeidsintensief/ bezoekersextensief (industrie,
laboratorium, werkplaats)

100 m² bvo

2,35

Bedrijf arbeidsextensief/ bezoekersextensief (loods,
opslag, transportbedrijf)

100 m² bvo

1,05

Bedrijfsverzamelgebouw

100 m² bvo

1,95

10.2.2.6 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in de vorm van het veranderen
van de:
a. functies en / of normen in de tabel in het vorige lid;
waarbij het wijzigingsplan voorzien wordt van een goede ruimtelijke motivering waaruit de
noodzaak en gevolgen voor de wijziging worden toegelicht.
10.2.2.7 Maatvoering parkeerplaats
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken dan wel
nadere eisen stellen ten opzichte van het bepaalde in artikel 10.2.1.4 ten behoeve van
lagere dan wel hogere eisen m.b.t. de maatvoering van een parkeerplaats waarbij mede
ingegaan wordt op de (parkeertechnische)achtergronden en gevolgen bij dat besluit.
Dit besluit moet worden voorzien van een motivering waaruit blijkt dat de ruimtelijke
kwaliteit gewaarborgd blijft en / of dat dit besluit noodzakelijk is t.b.v. de ruimtelijke
kwaliteit.
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
Artikel 11
11.1

Overgangsrecht
Overgangsrecht bouwwerken
a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een
omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze
afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of
veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk
als bedoeld onder a met maximaal 10%.
c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op
het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning
en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de
overgangsbepaling van dat plan.

11.2

Overgangsrecht gebruik
a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van
inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden
voortgezet.
b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld onder a, te
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij
door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
c. Indien het gebruik, bedoeld onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan
voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik
daarna te hervatten of te laten hervatten.
d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met
het
voorheen
geldende
bestemmingsplan,
daaronder
begrepen
de
overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 12

Slotregel
Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan 'Burgemeester de Grootstraat, Schaijk'.
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Figuur 1. Globale ligging plangebied (Globespotter, 2014)
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Inleiding

1.1

Aanleiding en doel
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Gedurende de periode van zes werken, vanaf drie april 2017, heeft het bestemmingsplan ‘De
Louwstraat en Burgemeester de Groostraat, Schaijk’ ter inzage gelegen. Dit bestemmingsplan
voorzag in de verplaatsing en beëindiging van de bedrijfsactiviteiten ter plaatse van de percelen
aan de Burgemeester de Grootstraat. De bedrijfsactiviteiten worden verplaatst naar de locatie ‘De
Louwstraat’.
Naar aanleiding van de ingediende reacties tijdens de ter inzage legging van het voorontwerpbestemmingsplan is een besluit genomen om de twee locaties van het bestemmingsplan 'De Louwstraat en Burgemeester de Grootstraat, Schaijk' te splitsen in twee afzonderlijke bestemmingsplannen. Voorliggend bestemmingsplan betreft de locatie aan de Burgemeester de Grootstraat.
Het opstellen van dit bestemmingsplan vloeit voort uit de overeenkomst die is gesloten met betrekking tot de verplaatsing van en beëindiging van de bedrijfsactiviteiten die momenteel aan de
Burgemeester de Grootstraat zijn gevestigd. Door de verdwijning van het gasvulpunt en de resterende bedrijfsvoering ter plaatse zullen de percelen aan de Burgemeester de Grootstraat vrij komen voor woningbouw. Deze ontwikkeling is binnen het vigerende bestemmingsplan ‘Kom Schaijk’
niet mogelijk. Om de gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken, is een nieuw juridisch en planologisch kader nodig. Voorliggend bestemmingsplan voorziet hierin.

1.2

Ligging en begrenzing van het plangebied
Het plangebied betreft de percelen ten noorden van de kruising Burgemeester de GrootstraatMolenaarstraat.

Begrenzing plangebied (Globespotter, 2014)
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Vigerend bestemmingsplan
Voor het plangebied vigeert het bestemmingsplan ‘Kom Schaijk’ dat is vastgesteld door de gemeenteraad op 3 juli 2014. Het plangebied heeft de bestemming ‘Bedrijf’. Het plangebied bestaat
uit drie percelen met op elk perceel een functieaanduiding ‘bedrijfswoning’. De ontwikkeling van
woningen is niet mogelijk binnen de bedrijfsbestemming.

Uitsnede bestemmingsplan 'Kom Schaijk' ter plaatse van het plangebied (Ruimtelijke plannen)

1.4

Bij het plan behorende stukken
Het bestemmingsplan ‘Burgemeester de Grootstraat, Schaijk’ bestaat uit drie delen: een verbeelding, regels en een toelichting. De verbeelding en de regels vormen het juridisch bindend deel van
het bestemmingsplan. De toelichting bevat een motivatie en verantwoording van de keuzes die in
het bestemmingsplan zijn gemaakt.

1.5

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de bestaande situatie van het projectgebied en de planontwikkeling beschreven. In hoofdstuk 3 is het relevante beleidskader geschetst. Vervolgens komen in hoofdstuk 4 de
betreffende milieuhygiënische en planologische aspecten aan bod. Hierna wordt in hoofdstuk 5
aandacht besteed aan juridische aspecten. Tot slot wordt in hoofdstuk 6 de haalbaarheid beschreven.

CroonenBuro5

2

Bestemmingsplan Burgemeester de Grootstraat, Schaijk

2

Planbeschrijving

2.1

Bestaande situatie

Gemeente Landerd

De locatie is gelegen op de hoek van de Burgemeester de Groot en de Molenaarstraat.
Aan de Burgemeester de Grootstraat zijn in de huidige situatie 3 bedrijfswoningen gelegen. Achter
de woning van nr. 22 is gashandel Van Schaijk aanwezig. Aan de Molenaarstraat is een bedrijfsloods
met aansluitend, achter een schutting een auto- en caravanstalling aanwezig.

Foto's van het plangebied en omgeving

2.2

Toekomstige situatie
De ontwikkeling betreft een herontwikkeling van het plangebied, waarbij de woningen van
Burgemeester de Grootstraat nr. 20 en 22 gehandhaafd blijven. Voor de woning op nr. 20 wordt
eventueel vervangende nieuwbouw gerealiseerd. Tussen nr. 18 en nr. 20 wordt een nieuwe
vrijstaande woning gesitueerd. De bedrijfsloods en autostalling aan de Molenaarstraat wordt
vervangen door twee twee-onder-een kap woningen en achter Burgemeester de Grootstraat nr.
20 is een vrijstaande woning geprojecteerd. De woning achter nr. 20 wordt ontsloten via De
Spiering. Voor de beeldkwaliteit van de locatie wordt aangesloten bij de beeldkwaliteit van de
naaste omgeving. Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de bouw van de woning zal,
indien noodzakelijk, getoetst worden aan de eisen uit de welstandsnota van de gemeente Landerd.
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De toekomstige situatie is stedenbouwkundig aanvaardbaar. De afstand tussen de nieuwe
woningen en de reeds bestaande woningen is minimaal 10 meter en op sommige delen ruim 10
meter. Deze afstand is ruim voldoende om ter plaatse een goed woon- en leefklimaat te kunnen
waarborgen. Middels deze afstand wordt ook het aspect privacy van de naastgelegen percelen
voldoende geborgd.

2.3

Vertaling naar bestemmingsplan
Doordat de stedenbouwkundige invulling van het plangebied reeds bekend is, is niet gekozen om
gebruik te maken van een globale manier van bestemmen, maar het juist vrij specifiek vast te
leggen. De opzet van het bestemmingsplan is vergelijkbaar met de woonbestemming in het
vigerende bestemmingsplan ‘Kom Schaijk’.
In het bestemmingsplan wordt gebruik gemaakt van bouwvlakken. Waarbij rond de bestaande
woningen een strak bouwvlak is getrokken en bij de nieuwe woningen een passend, maar flexibel,
bouwvlak is opgenomen. In het bouwvlak is aangegeven hoeveel woningen per bouwvlak mogen
worden gebouwd. De maximale goot- c.q. bouwhoogte zijn afgestemd op de omgeving en
bedragen respectievelijk 5/6 en 8/9 meter. Op deze manier zijn, voor de omgeving, essentiële
zaken als rooilijnen en bouwhoogten verankerd.
Voor het perceel Burgemeester de Grootstraat 22 is een aanduiding ‘bijgebouwen’ opgenomen,
ter plaatse van deze aanduiding is een hogere goot- en bouwhoogte voor het bijgebouw
toegestaan.
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Beleidskader
De voorgenomen ontwikkeling van het plangebied moet passen binnen het vigerend beleid op zowel nationaal, provinciaal, regionaal als gemeentelijk niveau. Voor de ontwikkeling van het plangebied zijn verschillende beleidsstukken relevant.
In het kader van voorliggend bestemmingsplan heeft een toets plaatsgevonden aan het vigerende
rijksbeleid, provinciaal en gemeentelijk beleid. Hierna zijn de belangrijkste ruimtelijke aspecten uit
het beleid opgenomen en wordt beschreven of de gewenste ontwikkelingen wel of niet passen
binnen het beleid.

3.1

Rijksbeleid

3.1.1

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), die op 13 maart 2012 door de minister is vastgesteld, is de overkoepelende rijksstructuurvisie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland
tot 2028, met een doorkijk naar 2040. Het rijksbeleid richt zich op het versterken van de internationale positie van Nederland en het behartigen van de nationale belangen, zoals de hoofdnetwerken voor personen- en goederenvervoer, energie, natuur, waterveiligheid, milieukwaliteit en bescherming van het werelderfgoed. Het beleid met betrekking tot verstedelijking, groene ruimte en
landschap laat het Rijk, onder het motto ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’, over aan provincies en gemeenten. Gemeenten krijgen daarbij de ruimte voor kleinschalige natuurlijke groei en
voor het bouwen van huizen die aansluiten bij de woonwensen van mensen. Overige sturing op
verstedelijking, zoals afspraken over binnenstedelijk bouwen, rijksbufferzones en doelstellingen
voor herstructurering, heeft het Rijk losgelaten. Er is enkel nog sprake van een ‘ladder voor duurzame verstedelijking' (gebaseerd op de ‘SER-ladder’), die is vastgelegd in artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening.
Het Rijk streeft naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland, doormiddel van
een krachtige aanpak die ruimte geeft aan regionaal maatwerk, de gebruiker voorop zet, investeringen prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur met elkaar verbindt. Om dit doel
te bereiken, werkt het Rijk samen met andere overheden. In de SVIR zijn ambities tot 2040 en
doelen, belangen en opgaven tot 2028 geformuleerd. Het Rijk heeft drie hoofddoelen geformuleerd:
— het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijkeconomische structuur;
— het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid, waarbij de
gebruiker voorop staat;
— het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin natuurlijke en cultuurhistorische
waarden behouden zijn.
Afspraken over verstedelijking, groene ruimte en landschap laat het Rijk over aan de provincies en
gemeenten.

3.1.2

Ladder duurzame verstedelijking
Op 1 oktober 2012 is in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ (verder: ‘de ladder’) als motiveringseis opgenomen. Doel van de ladder is het bereiken van
een goede ruimtelijke ordening door optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Het
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Rijk wil met de introductie van de ladder vraaggerichte programmering bevorderen. De ladder beoogt een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten.
Sinds 1 juli 2017 is de ‘nieuwe’ ladder voor duurzame verstedelijking in werking getreden. De traditionele drie opeenvolgende treden van ‘de ladder’ zijn hierbij komen te vervallen. De belangrijkste wijzigingen van de voorgaande regeling betreffen:
•
•
•
•

•

De begrippen 'actuele' en 'regionale' zijn geschrapt.
De nieuwe Ladder bevat geen treden meer. De treden 1 en 2 zijn samengevoegd en trede
3 is geschrapt.
Voor ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied geldt een uitgebreide motiveringsplicht.
Er is een nieuw artikellid toegevoegd voor de Laddertoets bij uitwerkings- en wijzigingsplannen. De Laddertoets kan dan worden doorgeschoven naar het moment van vaststelling van het wijzigings- of uitwerkingsplan.
De huidige definities worden niet gewijzigd. De uitgezette lijn in de jurisprudentie blijft
hiermee in stand.

Deze wijziging heeft als doel de regeling te vereenvoudigen, waarbij de effectiviteit van het instrument behouden moet blijven. Een onderzoek naar de behoefte heeft slechts tot doel na te
gaan of de vestiging van een dienst in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening.
De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt,
bevat een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling. Indien het bestemmingsplan die
ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, is een motivering waarom niet
binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien vereist.
Van een nieuwe stedelijke ontwikkeling is ingevolge jurisprudentie sprake vanaf de ontwikkeling
van 13 woningen. Onderhavig bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van 5 woningen mogelijk
binnen het bestaand stedelijk gebied. De toetsing aan de ladder is niet noodzakelijk. Daarnaast is
de toevoeging van de 5 extra woningen binnen het plangebied in het woningbouwprogramma
van de gemeente opgenomen. De woningbehoefte is hiermee vastgelegd in het gemeentelijk beleid.
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3.2

Provinciaal / regionaal beleid

3.2.1

Structuurvisie Ruimtelijke Ordening
Op 1 oktober 2010 hebben de Provinciale Staten de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (SVRO)
voor de provincie Noord-Brabant vastgesteld. In hun vergadering van 7 februari 2014 hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant de partiële herziening 2014 van de Structuurvisie RO (SVRO)
2010 vastgesteld en deze is op 19 maart 2015 in werking getreden. De SVRO bevat de hoofdlijnen
van het provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025 (met een doorkijk naar 2040).
Belangrijke beleidswijzigingen hebben betrekking op de realisatie van natuur en de transitie naar
zorgvuldige veehouderij in Brabant. De herziening heeft dan ook geen gevolgen voor voorliggende
planlocatie.
De visie is bindend voor het ruimtelijk handelen van de provincie Noord-Brabant en vormt de basis
voor de wijze waarop de provincie de instrumenten inzet die de Wet ruimtelijke ordening biedt.
Eén van deze instrumenten is de provinciale verordening. In de Verordening Ruimte zijn de kaderstellende elementen uit de SVRO vertaald in concrete regels die van toepassing zijn op (gemeentelijke) bestemmingsplannen.
De SVRO gaat in op de ruimtelijke kwaliteiten van de provincie Noord-Brabant. Mens, markt en
milieu zijn binnen de provincie in evenwicht. Daarom kiest de provincie in haar ruimtelijke beleid
tot 2025 voor de verdere ontwikkeling van gevarieerde en aantrekkelijke woon-, werk- en leefmilieus en voor een kennisinnovatieve economie met als basis een klimaatbestendig en duurzaam
Brabant. Het principe van behoud en ontwikkeling van het landschap is in de structuurvisie de
‘rode’ draad die de ruimtelijke ontwikkelingen stuurt. De provincie wil het contrastrijke Brabantse
landschap herkenbaar houden en verder versterken. Daarom wordt ingezet op de ontwikkeling
van robuuste landschappen, een beleefbaar landschap vanaf het hoofdwegennet en behoud en
versterking van aanwezige landschapskwaliteiten.
Bij de opvang van de verstedelijkingsbehoefte wordt het accent sterker verlegd van nieuwe uitleg
naar het bestaand stedelijk gebied, door in te zetten op herstructurering en onderhoud. Beheer en
(her)ontwikkeling van de bestaande voorraad vragen specifieke aandacht.
Er wordt ingezet op zorgvuldig ruimtegebruik door de ruimte binnen het bestaand bebouwd gebied zo goed mogelijk te benutten. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de gebiedskenmerken en kwaliteiten van de omgeving.

Uitsnede Structuurkaart Structuurvisie provincie Noord-Brabant, 2014
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De ontwikkeling van het plangebied Burgemeester de Grootstraat vindt plaats binnen het bestaand
stedelijk gebied van de Kernen in het landelijk gebied. De ontwikkeling past hiermee binnen de
beleidsuitgangspunten van de provinciale structuurvisie.

3.2.2

Provinciale Verordening Noord-Brabant
In de Wet ruimtelijke ordening is vastgelegd hoe de bevoegdheden op het gebied van ruimtelijke
ordening zijn verdeeld tussen rijk, provincies en gemeenten. Provincies kunnen door middel van
een planologische verordening regels formuleren waarmee gemeenten bij het opstellen van ruimtelijke plannen rekening moeten houden. De provincie Noord-Brabant heeft hiertoe de Verordening ruimte opgesteld. De Verordening ruimte bevat regels ter bescherming van de provinciale
belangen en wordt periodiek geactualiseerd. De Verordening ruimte 2014 is op 19 maart 2014 in
werking getreden.
De Verordening Ruimte 2014 is op 10 juli 2015 geheel opnieuw vastgesteld vanwege de verbrede
reikweide van de verordening tot aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet en het
vergroten van de raadpleegbaarheid van het beleid ten aanzien van de diverse wijzigingsverordeningen die sinds de inwerkingtreding van de Verordening Ruimte door Gedeputeerde Staten zijn
vastgesteld.
De regels zijn een doorvertaling van het provinciaal beleid zoals opgenomen in de Structuurvisie
Ruimtelijke Ordening. Een belangrijk onderdeel van de Verordening ruimte is de zorgplicht voor
ruimtelijke kwaliteit. In samenhang hiermee bevat de verordening een investeringsregel voor landschapsontwikkeling.
In de Verordening Ruimte zijn regels opgenomen met betrekking tot stedelijke ontwikkeling (onder
andere op het gebied van wonen en werken), Natuurnetwerk Brabant (NNB), waterberging, intensieve veehouderij, glastuinbouw en Ruimte-voor-Ruimte. Daarnaast bevat de Verordening ruimte
regelingen voor onder meer grondwaterwinning, windturbines, bovenregionale detailhandel/leisure en hoogwaterbescherming. Een belangrijk onderdeel van de Verordening ruimte is de zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit. In samenhang hiermee bevat de Verordening ruimte een investeringsregel voor landschapsontwikkeling.
Bij ontwikkelingen buiten het bestaand stedelijk gebied dient inzichtelijk te worden gemaakt hoe
deze ontwikkeling gepaard gaat met een kwalitatieve verbetering van het landschap. De regels van
de Verordening ruimte zijn er, in lijn met het beleid van de SVRO, op gericht om het leeuwendeel
van de stedelijke ontwikkelingen plaats te laten vinden in de stedelijke regio´s en in het bestaand
stedelijk gebied.

Stedelijke ontwikkeling
De begrenzingen van de stedelijke en landelijke regio´s zijn vastgelegd in de kaarten behorende bij
de Verordening Ruimte. In de verordening zijn ook het bestaand stedelijk gebied, de zoekgebieden
voor stedelijke ontwikkeling en het Natuurnetwerk Brabant begrensd.
Het plangebied Van De burgemeester de Grootstraat is op de kaarten behorende bij de Verordening ruimte aangeduid als ‘bestaand stedelijk gebied’. Hierbinnen zijn stedelijke ontwikkelingen
toegestaan.
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Uitsnede kaart stedelijke ontwikkeling

3.3

Gemeentelijk beleid

3.3.1

Strategische visie Landerd 2020. Levendig en natuurlijk ondernemend
Op 10 november 2011 stelde de gemeenteraad de Strategische visie Landerd 2020. Levendig en
natuurlijk ondernemend vast. De toekomstvisie biedt zicht op de ontwikkelingen, perspectieven
en ambities in de gemeente Landerd op het gebied van wonen, werken, zorg en voorzieningen, de
agrarische sector en natuur en recreatie. Vanuit ieder van die perspectieven worden de ontwikkelingen afgezet tegen de mogelijkheden en gevolgen voor het lokale woon-, werk- en leefklimaat,
en voor de lokale economie. De visie kan daardoor gebruikt worden als basis voor de ontwikkeling
van een samenhangend beleid op de gemeentelijke aandachtsgebieden. Duurzaamheid is daarbij
een thema dat alle onderwerpen in de strategische visie raakt.
De visie gaat uit van zes kernpunten. Dit zijn wonen en werken, ontgroening, vergrijzing en krimp,
de ambtelijke organisatie, duurzaamheid, zelfstandigheid en natuur en recreatie.
Samengevat gaat de visie uit van een gemeente waarin in het jaar 2020 bewoners, organisaties,
ondernemers en de gemeente zich gezamenlijk inzetten voor een positief woon-, werk- en leefklimaat. De omringende natuur is daarbij het uitgangspunt voor profilering als groene gemeente.
Bewoners zetten zich vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid in voor de samenleving, waarbij
de gemeente de faciliteiten schept en ondernemers in Landerd een positief ondernemersklimaat
ervaren.

3.3.2

Structuurvisie Landerd 2013
Op 30 januari 2014 is door de gemeenteraad Landerd de Structuurvisie Landerd 2013 vastgesteld.
In deze structuurvisie is vanuit de feitelijke regiebehoefte op de ruimtelijke ontwikkelingen die nu
en de komende jaren aan de orde zijn. De volgende ontwikkelingen worden onderscheiden:
− ontwikkelingen op het vlak van wonen en woonomgeving;
− ontwikkelingen op het vlak van economie en ondernemerschap;
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ontwikkelingen op het vlak van commerciële en maatschappelijke voorzieningen;
ontwikkelingen op het gebied van omgeving en eigenheid, waaronder ook de mogelijke effecten van de bovengenoemde ontwikkelingen op omgeving en eigenheid;
ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, verkeer en vervoer, vooral als gevolg van de interacties tussen de verschillende bovengenoemde aspecten;
ontwikkelingen op het gebied van water.

De beleidskaders geven de ruimte aan die het gemeentebestuur wil bieden aan ontwikkelingen die
binnen vigerende bestemmingsplannen niet kunnen worden gerealiseerd. De gemeente Landerd
wil nieuwe ontwikkelingen, passend binnen de structuurvisie, faciliteren. Met het vaststellen van
deze structuurvisie trekt het gemeentebestuur van Landerd alle eerder vastgestelde structuurvisiedocumenten in, met uitzondering van de Structuurvisie Buitengebied in ontwikkeling en de
Structuurvisie Bedrijventerreinen/Ruimteplanner (gemeente Landerd, 2014).

Wonen
Met betrekking tot het aspect Wonen is de Structuurvisie niet meer van toepassing. Het beleid ten
aanzien van Wonen is opgenomen in de Woonvisie. In de volgende paragraaf is de Woonvisie beschreven.

Economie
De economie van Landerd rust op vier pijlers die elk hun eigen dynamiek kennen. Het betreft de
reguliere bedrijven, de agrarische sector, de op verzorging en dienstverlening gerichte ondernemingen en de toeristisch-recreatieve sector. De (door)ontwikkeling van bedrijven is in de eerste
plaats afhankelijk van de individuele ondernemer. De gemeente faciliteert en probeert kaders te
scheppen waarbinnen ontwikkelingen mogelijk zijn. Duurzame ontwikkeling en kwaliteitsverbetering zijn ook binnen dit thema centrale begrippen.
Reguliere bedrijven
Bedrijven in de gemeente Landerd worden waar mogelijk gefaciliteerd om in de gemeente te blijven ondernemen. Daarbij dient primair gebruik gemaakt te worden van de mogelijkheden die bestaande bedrijventerreinen binnen de dorpen bieden. Voor de solitaire vestiging van bedrijven
wordt steeds gekeken naar de maatwerkoplossingen, waarbij in de afweging de toekomst van het
bedrijf en de aard en kwaliteit van de locatie centraal staat

Omgeving en eigenheid
Bij ruimtelijke ontwikkelingen stuurt de gemeente Landerd primair op het realiseren van een goede
toekomstgerichte ruimtelijke kwaliteit. Met de structuurvisie wil de gemeente ervoor zorgen dat
in het buitengebied een duurzame, sterke en hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit wordt gerealiseerd. Daarbij zijn de volgende punten van belang:
– De gemeente Landerd kijkt niet meer langer behoudend en conserverend naar het landschap,
maar vanuit de functionele dynamiek die vraagt om nieuwe duidelijke landschapsstructuren
met kwaliteit.
– Bij ontwikkelingen in het buitengebied zet de gemeente nadrukkelijk en structureel in op versterking van de ruimtelijke kwaliteit. De ruimtelijke kwaliteit van een buitengebied wordt gedragen door het landschap.
– Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dienen zich op zodanige wijze te voegen in dit landschap
dat de kenmerkende karakteristiek van de verschillende gebieden minimaal behouden blijft,
maar bij voorkeur nog versterkt wordt.
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In sommige gebieden prevaleert de primair landschappelijke functie en in sommige gebieden
de agrarische functie. Er dient een evenwicht te ontstaan tussen de verschillende claims op
het buitengebied.
Het versterken van de landschapsstructuur is noodzakelijk, omdat tal van gebouwde ontwikkelingen in het (recente) verleden onvoldoende rekening hebben gehouden met de kwaliteiten en karakteristieken van het landschap.

De essentie van de gewenste landschapsstructuur is neergelegd in het gemeentelijke Landschapsbeleidsplan 2013-2027.
In de structuurvisie zijn randvoorwaarden gegeven waaraan bij ruimtelijke ontwikkelingen in het
buitengebied moet worden voldaan en hoe daarbij een bijdrage moet worden geleverd aan de
versterking van de ruimtelijke structuur. Naast investeringen in het landschap kan daarbij ook
sprake zijn van maatschappelijke kwaliteitsverbeterende maatregelen. Dit thema is verder uitgewerkt in het Kwaliteitskader buitengebied gemeente Landerd.

Uitvoeringsparagraaf
De structuurvisie bevat ook een uitvoeringsparagraaf. Die paragraaf gaat in op de kostenaspecten
van het te voeren beleid en het verhalen van kosten. Belangrijke aspecten zijn het realiseren van
voldoende parkeerplaatsen, het verhogen van de kwaliteit van het landschap en het realiseren van
een goede ruimtelijke ordening ten opzichte van de woningbouwopgave.
Uitvoeringsparagraaf parkeren
Parkeren is een belangrijk aandachtspunt in met name de centra van Zeeland en Schaijk. Het gemeentelijke standpunt is dat in principe op eigen terrein in de eigen parkeergelegenheid moet
worden voorzien. Daarbij worden de parkeernormen gehanteerd zoals die door de gemeente zijn
vastgesteld. Als dat niet (geheel) lukt, moet per initiatief middels een (dynamische) parkeerbalans
worden berekend wat het effect is en zal de ruimtelijke ontwikkeling moeten bijdragen in de kosten op openbaar terrein. Er is dan ook een parkeerfonds ingesteld waaraan alle ruimtelijke ontwikkelingen in de kommen van Zeeland en Schaijk moeten bijdragen die niet in voldoende parkeergelegenheid en op eigen terrein kunnen voorzien.
Uitvoeringsparagraaf landschappelijke kwaliteit
De gemeente Landerd streeft naar versterking van (onder andere) de landschappelijke kwaliteit
van het totale buitengebied. Per initiatief dient zoveel mogelijk aansluiting te worden gezocht bij
de gebiedsindeling in het Landschapsbeleidsplan Landerd 2013-2027. Uitgangspunt is het realiseren van kwaliteitsverbeterende maatregelen, het liefste binnen het plangebied. Is dat niet mogelijk, dan dient er een bijdrage in het fonds Kwaliteitsverbetering landschap worden gestort. Met dit
fonds worden concrete projecten uit het landschapsbeleidsplan uitgevoerd. (zie paragraaf 3.2.2)
Uitvoeringsparagraaf woningbouwopgave
Ook ten aanzien van de woningbouwopgave wordt het meest recente beleid in de Woonvisie beschreven. In de volgende paragraaf is de Woonvisie opgenomen.

Conclusie:
De ontwikkeling van de Burgemeester de Grootstraat draagt, met de sloop van de gashandel en de
bouw van nieuwe woningen, bij aan een algehele verbetering en versterking van het woon- en
leefmilieu zoals gesteld in de gemeentelijke Structuurvisie.
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Woonvisie
De gemeente Landerd maakt samen met haar regiogemeenten jaarlijks afspraken over woningbouw. Deze afspraken betreffen zowel kwantitatieve aspecten (hoeveel woningen er mogen worden gebouwd) als kwalitatieve aspecten (zoals wonen en zorg en herstructurering van de bestaande woningvoorraad). Voor de kwantitatieve afspraken vormen de gemeentelijke woningbehoefte onderzoeken en de prognose van de provincie Noord-Brabant het uitgangspunt.
De gemeenteraad van Landerd stelde op 9 juli 2015 de Woonvisie vast. De woonvisie formuleert
ambities en beleid en benoemt maatregelen gerelateerd aan wonen. De woonvisie is gekoppeld
aan de raads- en collegeperiode. De visie schetst een perspectief en zet voor de komende jaren
concrete acties en maatregelen op een rij.
De woonvisie is het kader waarbinnen met andere partijen wordt gewerkt om de kernen, evenwichtig, leefbaar en toekomstbestendig te maken of te houden. De woonvisie beschrijft op welke
wijze nieuwe initiatieven kwalitatief worden beoordeeld en op welke wijze al niet medewerking
wordt verleend aan deze nieuwe initiatieven.
Met de woonvisie wordt ingezet op de realisatie van woningen in de centra van de kernen Zeeland
en Schaijk en op het afronden van de uitbreidingslocaties Repelakker en Akkerwinde. Gelet op de
demografische ontwikkelingen en de bestaande voorraad is de realisatie van (grotere) woningen
in het buitengebied niet gewenst. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als met de toevoeging van de woning een bijdrage wordt geleverd aan het oplossen van een ruimtelijk of financieel knelpunt.
Met onderhavige ontwikkeling wordt uitvoering gegeven aan een in het verleden gesloten overeenkomst waarbij een (destijds) ruimtelijk knelpunt wordt opgelost. De toevoeging van de woningen aan de Burgemeester De Grootstraat is (al langere tijd) opgenomen in het gemeentelijke woningbouwprogramma.
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4

Milieuhygiënische en planologische aspecten

4.1

Bodem
Voor elke functiewijziging, al dan niet naar een gevoelige functie, dient een onderzoek te worden
verricht naar de bodem- en grondwaterkwaliteit. De bodem moet geschikt zijn voor het voorgenomen gebruik. Voor de locatie aan de Burgemeester de Grootstraat is een bodemonderzoek uitgevoerd. Het rapport hiervan is opgenomen in de bijlage bij deze toelichting. Hierna is de conclusie
van het rapport opgenomen.

Conclusie plangebied
Uit het uitgevoerde bodemonderzoek blijkt dat lichtverhoogde gehalten aan xylenen en PCB’s aangetroffen. Het grondwater bevat ter plaatse een licht verhoogde concentratie barium. De gemeten
concentraties zijn echter kleiner dan de interventiewaarden. De resultaten vormen geen belemmering voor het gebruik van de locatie.

4.2

Geluid
Conform de Wet geluidhinder heeft iedere weg een onderzoekszone waarbinnen een akoestisch
onderzoek dient te worden verricht indien de bouw van geluidgevoelige bebouwing mogelijk wordt
gemaakt. Uitzonderingen hierop zijn wegen waarvoor een 30 km zone geldt en wegen die als woonerf zijn aangeduid.
Door CroonenBuro5 is een akoestisch onderzoek ten behoeve van de herontwikkeling verricht. Op
deze locatie wordt de bouw van een diverse woningen mogelijk gemaakt. In het kader van de Wet
geluidhinder is een woning een geluidgevoelig object. De rapportage hiervan is als bijlage bij deze
toelichting opgenomen.
Uit de resultaten van de berekeningen vanwege de N321 blijkt dat alle gevels van de woningen
voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

4.3

Luchtkwaliteit
Hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer (titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen, ook wel bekend als de ‘Wet
luchtkwaliteit’) bevat de regelgeving op het gebied van luchtkwaliteit. In de Wet milieubeheer zijn
luchtkwaliteitseisen opgenomen voor diverse verontreinigende stoffen, waaronder stikstofdioxide
(NO2) en fijn stof (PM10). In artikel 5.16 van de Wet milieubeheer is vastgelegd dat bestuursorganen
bevoegdheden (zoals het vaststellen van een bestemmingsplan) mogen uitoefenen wanneer
sprake is van één of meer van de volgende gevallen:
− er is geen sprake van een (dreigende) overschrijding van de grenswaarden;
− de concentratie van de desbetreffende stoffen in de buitenlucht verbetert of blijft tenminste
gelijk;
− het plan draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de concentratie van de desbetreffende stoffen in de buitenlucht;
− de ontwikkeling is opgenomen in een vastgesteld programma, zoals het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).
Een nadere uitwerking van de regelgeving met betrekking tot het begrip ‘niet in betekenende
mate’ is vastgelegd in het ‘Besluit niet in betekende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)’ en de
‘Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)’. In de Regeling zijn categorieën van gevallen benoemd die in ieder geval als ‘niet in betekenende mate’ worden aangemerkt
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en waarvoor toetsing aan de grenswaarden dus zonder meer achterwege kan blijven. Er is blijkens
deze regeling geen onderzoek nodig voor ‘woningbouwlocaties, indien een dergelijke locatie, in
geval van één ontsluitingsweg, netto niet meer dan 1.500 nieuwe woningen omvat, dan wel, in
geval van twee ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling, netto niet meer dan
3.000 woningen omvat’.

Conclusie plangebied
De voorgenomen ontwikkeling heeft betrekking op de realisatie van 5 extra woningen. Hiermee
wordt ruimschoots onder de aantallen gebleven zoals genoemd in de ‘Regeling niet in betekende
mate bijdragen’. Er is geen onderzoek noodzakelijk.
Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.

4.4

Bedrijven en milieuzonering
Er dient een noodzakelijke ruimtelijke scheiding te worden aangebracht tussen milieubelastende
en milieugevoelige functies ter bescherming en/of vergroting van de leefkwaliteit. De milieuhinder
van bedrijven dient te worden geanalyseerd op hun invloed op mogelijke ontwikkelingen. Indien
milieubelastende functies in het plangebied mogelijk worden gemaakt, dient de invloed op de omgeving inzichtelijk te worden gemaakt.
De toelaatbaarheid van bedrijvigheid kan globaal worden beoordeeld met behulp van de methodiek van de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering' (uitgave 2009). In deze brochure is een
bedrijvenlijst opgenomen die informatie geeft over de milieukenmerken van typen bedrijven.
Vervolgens wordt in de lijst op basis van een aantal factoren (waaronder geluid, gevaar en verkeer)
een indicatie gegeven van de afstanden tussen bedrijfstypen en een rustige woonwijk of een vergelijkbaar omgevingstype (zoals rustig buitengebied), waarmee gemeenten bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening kunnen houden. Deze afstand is gebaseerd op de grootste indicatieve afstand.
De lijst is algemeen geaccepteerd als uitgangspunt bij het opstellen van ruimtelijke plannen.
Naast het omgevingstype 'rustige woonwijk' wordt het omgevingstype 'gemengd gebied' onderscheiden. Een gemengd gebied is een gebied met een matig tot sterke functiemenging. Gebieden
die direct langs de hoofdontsluiting liggen behoren eveneens tot het omgevingstype 'gemengd gebied'.

Milieucategorie
1
2
3.1
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
6.1

Richtafstanden tot omgevingstype
rustige woonwijk en rustig buitengebied
10 m
30 m
50 m
100 m
200 m
300 m
500 m
700 m
1.000 m
1.500 m

Richtafstand tot omgevingstype gemengd gebied
0m
10 m
30 m
50 m
100 m
200 m
300 m
500 m
700 m
1.000 m

De omgeving van het plangebied kan aangemerkt worden als gemengd gebied door de aanwezigheid van diverse bedrijvigheid in de directe nabijheid.
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In en in de directe omgeving van het plangebied is bedrijvigheid aanwezig die hinder kan veroorzaken. In de directe omgeving van de planlocatie zijn de volgende bedrijven aanwezig.

3.2

milieucategorie 2

milieucategorie 3.2

Adres
Burgemeester de Grootstraat 9

Burgemeester de Grootstraat 13

Burgemeester de Grootstraat 15 en
17

Molenstraat 61

Hoek Molenaarstraat/ Willevenstraat

Bedrijf
Ammeraal Beltech Manufacturing
BV
Productie van kleine transportbanden.
In bestemmingsplan milieucategorie 1 en 2
Mulders – Van de Venne
Constructiewerkplaats
In bestemmingsplan milieucategorie 1 en 2 en aanduiding ‘constructiewerkplaats’ met milieucategorie
3.2.
Nr. 15 etaleur en nr. 17 momenteel
geen bedrijf meer gevestigd.
In bestemmingsplan milieucategorie 1 en 2
Fit- & Squashcentre Schaijk.
In bestemmingsplan milieucategorie 1 en 2
Keukenhandel Manders.
Detailhandel en in bestemmingsplan milieucategorie 1 en 2

Afstand tot locatie
Ca. 60 meter

Ca. 24 meter

Ca. 25 meter

Ca. 40 meter

Ca. 20 meter

Conclusie plangebied
In de omgeving van het plangebied is het middels aanduiding toegestane bedrijf met milieucategorie 3.2 niet meer aanwezig. Op deze locatie is nu een bedrijf met kantoormeubelen aanwezig in
milieucategorie 2.
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Alle bedrijven zijn daarmee milieucategorie 1 of 2 bedrijven waarbij de minimale afstand 10 meter
dient te bedragen. De bedrijven aan burgemeester de Grootstraat 9, 13, 15, 17 en 19 en bedrijven
Willevenstraat/Molenstraat liggen op grotere afstand dan 10 m van de nieuwe woning. Deze bedrijven vormen geen belemmering.
De voorgenomen ontwikkeling in het plangebied betreft de realisatie van woningen, zodat ook
geen hinderlijke activiteiten worden toegevoegd. De ontwikkeling vormt dus geen belemmering
op voor de omgeving.

4.5

Externe veiligheid

4.5.1

Algemeen
Externe veiligheid betreft het risico dat aan bepaalde activiteiten is verbonden voor niet bij de
activiteit betrokken personen. Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beheersen van risicovolle bedrijfsactiviteiten en van risicovol transport. Het gaat daarbij om de bescherming van
individuele burgers en groepen tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen.
Het veiligheidsbeleid in Nederland is gebaseerd op een tweetal begrippen, het plaatsgebonden
risico (PR) en het groepsrisico (GR):
− Het plaatsgebonden risico is de kans per jaar dat één persoon, die onafgebroken en onbeschermd op een plaats langs een transportroute of nabij een inrichting verblijft, komt
te overlijden als gevolg van een incident met het vervoer, de opslag en/of de handeling
van gevaarlijke stoffen. Daarbij is de omvang van het risico een functie van de afstand
waarbij geldt: hoe groter de afstand, des te kleiner het risico. De risico’s worden weergegeven in PR risicocontouren.
−

Het groepsrisico is de kans per jaar dat een groep van 10 of meer personen in de omgeving van een transportroute of een inrichting voor handelingen met gevaarlijke stoffen
in één keer het (dodelijk) slachtoffer wordt van een ongeval. In tegenstelling tot het
plaatsgebonden risico geldt voor het groepsrisico geen grenswaarde maar een oriëntatiewaarde. Deze oriëntatie-waarde kan gezien worden als een streefwaarde en heeft
geen juridische status. Het overschrijden van de oriëntatiewaarde is mogelijk mits dit in
de besluitvorming door het bevoegd gezag wordt gemotiveerd.

Risicobronnen kunnen worden onderscheiden in risicovolle inrichtingen (waaronder lpg-tankstations), vervoer van gevaarlijke stoffen en buisleidingen. Om voldoende ruimte te scheppen tussen
een risicobron en personen of objecten die risico lopen (kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten)
moeten vaak afstanden in acht worden genomen. Ook ontwikkelingsmogelijkheden die ingrijpen
in de personendichtheid kunnen om onderzoek vragen. Het beoordelingskader voor risicovolle inrichtingen wordt gevormd door het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Voor het vervoer
van gevaarlijke stoffen geldt het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt), waarin de Basisnetten voor weg, spoor en water zijn vastgelegd. Voor buisleidingen geldt het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).

4.5.2

Toetsing initiatief
Uit een inventarisatie van de nationale risicokaart blijkt dat binnen het plangebied een risicovolle
inrichting ligt. Dit betreft de gashandel waar gasflessen worden opgeslagen en waar een gasvulpunt aanwezig is. Deze risicovolle inrichting wordt geamoveerd. Op het perceel zullen geen risicovolle activiteiten meer plaatsvinden. Hiermee komt de risicobron ter plaatse te vervallen. Dit levert
een positieve bijdrage aan de omgeving.
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Figuur 2. Uitsnede risicokaart ter plaatse van het plangebied (Nationale risicokaart)

Uit een inventarisatie van de nationale risicokaart blijkt verder dat het plangebied niet in het invloedsgebied van andere risicovolle inrichtingen, van transportroutes en van leidingen ligt.

4.5.3

Conclusie plangebied
Vanuit het oogpunt van externe veiligheid bestaan geen belemmeringen voor de voorgenomen
ontwikkeling van het plangebied.
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Water
Bij elke ruimtelijke ontwikkeling is de opstelling van een waterparagraaf verplicht gesteld, mede in
relatie tot de watertoets. In deze paragraaf wordt verwoord hoe er in het plan met de aspecten
water en ruimte rekening wordt gehouden, in relatie tot enerzijds het waterbeleid en anderzijds
de waterhuishouding.

4.6.1

Beleid en regelgeving
Gemeentelijk beleid
In het gemeentelijke water- en rioleringsplan zijn uitgangspunten opgenomen voor de wijze
waarop met waterhuishoudkundige aspecten dient te worden omgegaan. Afhankelijk van de aard
en omvang van het plan is het watertoetsproces in meer of mindere mate van belang. Het watertoetsproces gaat vooral over het vroegtijdig betrekken van ruimtelijk relevante waterhuishoudkundige aspecten bij ruimtelijke plannen, om zodoende wateraspecten goed in de ruimtelijke afweging en uiteindelijk het ruimtelijke plan op te nemen. Hierbij zijn in het bijzonder van belang:
— het scheiden van schoon- en vuilwaterstromen;
— invulling geven aan de zorgplicht voor hemelwater (vasthouden hemelwater op eigen terrein);
— voldoende ruimte voor waterberging;
— tijdig, juist en aantoonbaar overleg met waterpartners en afweging van relevante zaken uit dat
overleg.
Doel hierbij is een heldere en reproduceerbare weergave van afwegingen en vertaling van relevante zaken in de waterparagraaf en, indien noodzakelijk, op de verbeelding en in de regels van
het bestemmingsplan.

Beleid waterschap
Het plangebied valt onder het beheer van Waterschap Aa en Maas. Het beleid van het waterschap
is erop gericht op het ontwikkelen, beheren en in stand houden van gezonde, robuuste en veerkrachtige watersystemen, die ruimte bieden aan een duurzaam gebruik voor mens, dier en plant
in het gebied, waarbij de veiligheid is gewaarborgd en met oog voor economische aspecten. Bij
ruimtelijke ontwikkelingen wordt water als ordenend principe meegenomen in de besluitvorming.
Het waterschap adviseert in het ruimtelijk traject door middel van de watertoets.
Waterschap Aa en Maas heeft op 22 december 2015 het Waterbeheerplan 2016 - 2021 ‘Werken
met water voor nu en later’ vastgesteld. Dit waterbeheerplan beschrijft de doelen en inspanningen
van het waterschap voor de periode 2016-2021. Met het waterplan 2016-2012 wil het waterschap,
meer nog dan voorheen, inzetten op het doorzetten van het waterbeheer van de afgelopen jaren
met oog voor de omgeving. Het waterschap hanteert, als verantwoordelijke voor het beheer van
waterkeringen, het waterbeheer en het transporteren en zuiveren van afvalwater, de volgende
thema’s:
— veilig en bewoonbaar beheergebied;
— voldoende water en robuust watersysteem;
— schoon water;
— gezond en natuurlijk water.
Veilig en bewoonbaar beheergebied
Het waterschap biedt veiligheid tegen overstromingen van de Maas. Als het gaat om waterveiligheid staan de komende jaren vooral in het teken van het vertalen van de Deltabeslissingen naar de
opgave voor Aa en Maas. Langs de beken, kanalen en weteringen liggen diverse locaties waar te
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vaak wateroverlast optreedt. Hier maakt het waterschap werk van door regionale keringen te verbeteren en wateroverlast te beperken. Dit doet Aa en Maas volgens het principe van niet afwentelen (vasthouden - bergen - afvoeren).
Voldoende water
Wij streven naar een gezond, robuust en veerkrachtig watersysteem: een systeem dat kan omgaan
met de gevolgen van klimaatverandering (piekbuien en extreme droogte) en dat flexibel kan worden ingezet om voldoende water voor verschillende functies te leveren. Via optimalisatie van het
watersysteem zorgen we er onder meer voor dat de extra wateraanvoer via de Noordervaart op
een goede manier over het beheergebied kan worden verdeeld.
Schoon water
Door het zuiveren van afvalwater, het reguleren van lozingen en het stimuleren van goed gedrag
wordt bijgedragen aan schoon oppervlaktewater. Omdat de kwaliteitseisen die gesteld worden
aan het oppervlaktewater in de afgelopen jaren zijn aangescherpt, moet de kwaliteit van het effluent van de zuiveringen nog verder verbeterd worden. Aa en Maas realiseert hiertoe voortdurend
kleinere optimalisaties. Grootschalige verbeteringen van het zuiveringsproces combineren wij met
renovaties op basis van levensduur.
Gezond en natuurlijk water
Naast de eigen investeringen in verbetering van de waterkwaliteit, gaat het waterschap in gesprek
met zijn partners en gebruikers in watersysteem en -keten om de waterkwaliteit te verbeteren.
Met gemeenten over gebruik van bestrijdingsmiddelen, afkoppelen van regenwater, saneren van
riooloverstorten en de functie en inrichting van stedelijk water. Met agrariërs over uit- en afspoeling van nutriënten, gebruik en verwerking van gewasbeschermingsmiddelen, effecten van diergeneesmiddelen en over mestverwerking. En ook met Provincie, Rijk en Europa als het gaat om integrale normen en wetgeving voor een brongerichte aanpak.
Om te komen tot een natuurlijk watersysteem, dat ook ecologisch gezien robuust en veerkrachtig
is, zet Aa en Maas de ingezette herinrichting van het watersysteem voort. We doen dit door middel
van beekherstel, aanleg van ecologische verbindingszones, natuurvriendelijke oevers en vispassages.

Keur waterschap
Aansluitend op het waterbeheerplan hebben de drie Brabantse waterschappen sinds 1 maart 2015
de beschikking over één gezamenlijke verordening. Dit betreft de zogenaamde Brabant Keur. Als
onderdeel van dit harmonisatietraject hanteren de waterschappen dezelfde (beleids)uitgangspunten voor het beoordelen van plannen waarbij het verhard oppervlak toeneemt.
Op basis van de Algemene regels, behorend bij de Keur van de drie Brabantse waterschappen, is
voor ontwikkelingen waarvan de toename van het verhard oppervlak minder dan 2.000 m2 bedraagt geen compenserende waterberging vereist.
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Locatiestudie
Ter plaatse van de bedrijfskavels is het merendeel van het terrein in de huidige situatie verhard.
De bedrijfsgebouwen op de percelen worden gesloopt. Het gebied zal worden getransformeerd
naar woningbouw. Ten behoeve van de waterkwaliteit zal gebruik worden gemaakt van milieuvriendelijke bouwmaterialen en worden uitloogbare materialen, zoals lood, koper, en zink niet toegepast, waardoor de uitspoeling van vervuilende stoffen via de bodem naar het oppervlaktewater
voorkomen wordt.
De bedrijfskavels hebben een kaveloppervlakte van 4.500 m2, hiervan is in de huidige situatie 2.800
m2 van verhard. In de meest nadelige situatie waarin het hele perceel wordt verhard zal ten hoogste 1.700 m2 worden verhard. Dit is minder dan de 2.000 m2 die het waterschap als ondergrens
aanhoudt, compensatie van verharding is dan ook niet noodzakelijk. Aangezien bij de ontwikkeling
sprake is van woningbouw in een groene omgeving is niet de verwachting dat alle percelen in totaliteit zullen worden verhard. Het totale verharde oppervlak zal ter plaatse naar alle waarschijnlijkheid ook afnemen.
In het plangebied komt geen oppervlaktewater voor.

4.6.3

Conclusie plangebied
De bovenstaande conclusies en bevindingen worden middels de onderhavige bestemmingsplanprocedure bij Waterschap Aa en Maas neergelegd voor een wateradvies.
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Natuur
Ruimtelijke plannen dienen te worden beoordeeld op de uitvoerbaarheid in relatie tot actuele
natuurwetgeving. Vanaf 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) van kracht geworden en vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet.
Er mogen geen ontwikkelingen plaatsvinden die op onoverkomelijke bezwaren stuiten door effecten op beschermde natuurgebieden en/of flora en fauna. Bij de sloop van de woningen en het
bouwrijp maken van de percelen kunnen negatieve effecten ontstaan op beschermde natuurgebieden en/of flora en fauna. In het kader daarvan is een quickscan Flora en Fauna uitgevoerd voor
deze locatie. Deze quickscan is als bijlage bij de toelichting gevoegd. Hierna zijn de conclusies van
de quickscan gegeven.

Beschermde natuurgebieden
In het plangebied is geen NNN-gebied aanwezig, wel komt in de omgeving NNN voor, echter is deze
gelegen buiten de invloedsfeer van de ontwikkeling. Er is zowel van indirecte als directe aantasting
van de NNN geen sprake.
Er is geen natuurgebied van de Natuurbeschermingswet 1998 (Natura 2000-gebied) in de directe
omgeving van het plangebied aanwezig. Vanwege de geringe omvang van de ontwikkeling en de
afstand tot Natura 2000-gebieden, worden effecten op Natura 2000-gebieden uitgesloten.

Soortenbescherming
Uit deze quickscan Flora en Fauna blijkt dat ter plaatse van de Burgemeester de Grootstraat mogelijk zwaarder beschermde soorten (Tabel 2 en 3) verwacht kunnen worden. Het betreft hierbij
de aanwezigheid van de vleermuis, huismus en gierzwaluw. De aanwezigheid van deze soorten zal
door middel van een nader onderzoek inzichtelijk gemaakt moeten worden. Ook dient rekening
gehouden te worden van algemeen voorkomende broedvogels en de wilde marjolein (Tabel 2soort).
De aanwezigheid van deze soorten is geen belemmering voor de vaststelling van het bestemmingsplan, mits bij de nadere planuitwerking rekening gehouden wordt met voorwaarden die gesteld
kunnen worden aan de uitvoering en de werkzaamheden in het plangebied.
In de uitvoeringsperiode dient in het kader van de mogelijke aanwezigheid van broedvogels rekening gehouden te worden met de volgende maatregelen:
1. De vegetatie en de gebouwen dienen buiten het broedseizoen te worden verwijderd/gesloopt/gerenoveerd te worden. Of dienen in deze periode ongeschikt gemaakt te worden
voor broedvogels.
2. Het plangebied wordt kort voor aanvang van de werkzaamheden door een erkende ecoloog
gecontroleerd op actuele broedgevallen; bij gebleken aanwezigheid moeten de werkzaamheden worden uitgesteld of aangepast totdat de vogels zijn uitgevlogen.

Oplegnotitie
In de quickscan flora en fauna, zoals hiervoor weergegeven, is vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming reeds ingegaan op deze wetgeving. Voor de volledigheid en
gezien het feit dat er vervolgonderzoek uitgevoerd wordt naar de mogelijke aanwezigheid van
vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen is door Antea Group een oplegnotitie geschreven. Volgend uit de Quickscan en oplegnotitie wordt in het voorjaar van 2018 nader soortspecifieke onderzoek uitgevoerd op de locatie. De oplegnotitie is als bijlage bij dit bestemmingsplan opgenomen.
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Hierna wordt ingegaan op de conclusie van de oplegnotitie.
De inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming per 1 januari 2017 leidt enkel voor de wilde
marjolein tot een verandering van de conclusies gesteld in de reeds opgestelde Quickscan
(CroonenBuro5, 2016). De soort is niet meer beschermd in het kader van de Wet natuurbescherming; de zorgplicht geldt nog wel. De huismus, gierzwaluw en gewone dwergvleermuis blijven beschermd onder de Wet natuurbescherming, waardoor nader onderzoek (en de mogelijke consequenties die hieruit volgen) onverminderd moet plaatsvinden. Er worden daarnaast geen in het
kader van de Wet natuurbescherming nieuw beschermde soorten verwacht in het plangebied. Effecten op deze soorten zijn niet aan de orde.
Daarnaast is in de oplegnotitie een onderbouwing opgenomen over de uitvoerbaarheid van het
bestemmingsplan. Hierna wordt ingegaan op de oplegnotitie.
Op basis van bovenstaande onderbouwing is het aannemelijk gemaakt dat de potentiele aanwezigheid van de huismus, gierzwaluw en/of de gewone dwergvleermuis de uitvoerbaarheid van het
bestemmingsplan niet in de weg staat. Onder voorwaarden, zoals genoemd in de notitie, kan het
plan dan doorgang vinden en vastgesteld worden.
Indien noodzakelijk worden de betreffende maatregelen tijdig genomen. Tevens wordt tijdens de
sloopwerkzaamheden zorgvuldig met de eventueel huidig aanwezige nestplaatsen omgegaan (zoals werken buiten de kwetsbare periodes en het soortvriendelijk ontmantelen van de verblijflocaties).

4.7.1

Conclusie plangebied
Mits er rekening wordt gehouden met de gestelde voorwaarden voor wat betreft de soortenbescherming leidt het aspect natuur niet tot belemmering voor de beoogde ontwikkeling in het
voorliggend bestemmingsplan.
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Archeologie en cultuurhistorie

4.8.1

Archeologie
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Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) in werking getreden. De zorg voor het bodemarchief is door deze wet bij gemeenten komen te liggen. De gemeente
is verplicht om bij het vaststellen van nieuwe bestemmingsplannen of aanpassing(en) van oude
plannen, rekening te houden met archeologie.
Voor de gemeente Landerd is een gemeentelijke archeologische verwachtingskaart opgesteld, gebaseerd op alle bekende data. Op basis hiervan is in het bestemmingsplan ‘Kom Schaijk’ de dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie 3’ voor de locatie opgenomen. Dit betekent dat bij ontwikkelingen met een grondoppervlak van meer dan 250 m en dieper dan 0,5 meter een archeologisch
onderzoek dient plaats te vinden. Voorliggende ontwikkeling beslaat een groter grondoppervlak.
In het kader daarvan is een inventariserend archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is
opgenomen als bijlage bij deze toelichting. Uit dit onderzoek blijkt dat ter plaatse van het plangebied geen aanwijzingen voor vindplaatsen zijn aangetroffen. Boringen laten zien dat de grond ter
plaatse is omgeploegd, waardoor de kans op het aantreffen van resten zeer klein geacht. Als er al
resten aanwezig zouden zijn, zijn deze verstoord.
Het aspect archeologie levert geen belemmering op voor de ontwikkeling van deze locatie.

4.8.2

Cultuurhistorie
Op 1 januari 2012 is de wet Modernisering monumentenzorg (Momo) in werking getreden. Een
belangrijke doelstelling van de Modernisering van de Monumentenzorg is het versterken van de
koppeling tussen erfgoed en ruimte. In het kader van de Momo dient in de toelichting van elk
bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing beschreven te worden op welke wijze met de in
het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden.
Binnen de locatie zijn geen monumenten aanwezig en met de ontwikkeling zullen geen cultuurhistorische waarden worden verstoord. Molen ‘De Onderneming is op een afstand van ca. 800 meter
van de locatie gelegen.
De nieuwe woningen krijgen een vergelijkbare hoogte met de in de omgeving gelegen woningen.
Er zal dus geen verstoring van de windvang van de molen plaatsvinden.

4.8.3

Conclusie plangebied
De aspecten archeologie en cultuurhistorie leiden niet tot een belemmering van het in het voorliggend bestemmingsplan beoogde ontwikkeling.
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Kabels en leidingen
In en in de directe omgeving van het plangebied zijn geen planologisch relevante kabels en leidingen aanwezig die een belemmering vormen voor de voorgenomen ontwikkeling.

4.10

Verkeer en parkeren
Verkeer
Het plangebied is direct ontsloten op de Burgemeester de Grootstraat, Molenaarstraat en De Spiering. In de huidige situatie is sprake van drie bedrijfskavels met evenzoveel bedrijfswoningen. In de
toekomstige situatie is er, na het amoveren van de bedrijfsgronden, sprake van 8 burgerwoningen.
Om na te gaan of er sprake is van een toename van het aantal verkeersbewegingen worden de
huidige verkeersbewegingen en de toekomstige verkeersbewegingen in beeld gebracht aan de
hand van kencijfers van het CROW.
Huidige situatie:
– 24,6 (8,2 verkeersbewegingen per vrijstaande woning (totaal 3))
– 19,2 (4,8 per 100 m2 bedrijfsgebouwen (totaal 400 m2))
Totaal aantal verkeersbewegingen in de huidige situatie: 43,8
Toekomstige situatie
– 16,4 (8,2 verkeersbewegingen per vrijstaande woning (totaal 2))
– 46,8 (7,8 verkeersbewegingen per twee-onder-een-kapwoning(totaal 6))
Totaal aantal verkeersbewegingen in de toekomstige situatie: 63,2
Gelet op bovenstaande kan gesteld worden dat er sprake is van een toename van 19,4 verkeersbewegingen op een gemiddelde weekdag. Gezien de zeer beperkte toename van het aantal verkeersbewegingen en het feit dat het plangebied via meerdere wegen ontsloten wordt, kan geconcludeerd worden dat de ontwikkeling geen belemmering vormt voor genoemde en omliggende
wegen.

Parkeren
Het parkeren dient plaats te vinden op eigen terrein. Op grond van het op 27 juni 2019 vastgestelde
bestemmingsplan ‘Parapluplan wonen en parkeren Landerd’ geldt voor vrijstaande woningen een
parkeernorm van 2,3 parkeerplaatsen en voor twee-onder-een-kapwoningen een parkeernorm
van 2,2. Indien noodzakelijk biedt het parapluplan de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken
van deze normen.
Bij de uitwerking van de bouwplannen wordt rekening gehouden met het kunnen realiseren van
het benodigde aantal parkeerplaatsen op eigen terrein, waarbij de aanvragen omgevingsvergunningen worden getoetst aan de parkeernomen, zoals opgenomen in de regels van het onderhavige
bestemmingsplan.
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Juridische planopzet
Het onderhavige bestemmingsplan heeft tot doel een juridisch-planologische regeling te scheppen voor het bouwen en het gebruik van gronden en gebouwen binnen het plangebied. In dit
hoofdstuk is een toelichting op de systematiek en de inhoud van de verschillende toegekende bestemmingen van het bestemmingsplan gegeven.

5.1

Juridische planopzet
De bij dit plan behorende regels zijn opgenomen in 4 hoofdstukken:
— hoofdstuk 1: Inleidende regels;
— hoofdstuk 2: Bestemmingsregels;
— hoofdstuk 3: Algemene regels;
— hoofdstuk 4: Overgangs- en slotregels.
Deze hoofdstukindeling is conform de richtlijnen uit de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP 2012). In hoofdstuk 1 worden ter voorkoming van interpretatieproblemen in de regels
gebruikte begrippen nader verklaard. Ook wordt aangegeven op welke wijze in de regels gebruikte
afmetingen moeten worden gemeten. In hoofdstuk 2 worden de op de verbeelding aangegeven
bestemmingen omschreven en voor welke doeleinden de in die bestemmingen opgenomen gronden en gebouwen mogen worden gebruikt. Daarnaast zijn per bestemming de bebouwingsmogelijkheden vermeld. In hoofdstuk 3 (Algemene regels) zijn de bepalingen opgenomen die betrekking
hebben op meerdere bestemmingen. Hoofdstuk 4 bevat het overgangsrecht en de aanhalingstitel
van het bestemmingsplan.

5.2

Beschrijving van de bestemmingen

5.2.1

Enkelbestemmingen
Tuin
Deze gronden zijn bestemd voor tuinen en erven als deel van het bouwperceel horend bij de voor
‘Wonen’ bestemde gronden. Oprichting van gebouwen is hier niet toegestaan. Op deze gronden
mogen uitsluitend erfafscheidingen en overkappingen en carports worden opgericht, mits ze minimaal 1 meter achter de voorgevel van de woning zijn gesitueerd. In de algemene bouwregels is
een regeling opgenomen die de bouw van erkers, balkons en luifels mogelijk maakt.

Wonen
De gronden die bestemd zijn als 'Wonen’ zijn primair bedoeld voor halfvrijstaande en vrijstaande
woningen met bijbehorende waterhuishoudkundige voorzieningen, parkeervoorzieningen, paden,
erven en tuinen.
In woningen zijn naast het wonen ook aan huis gebonden activiteiten rechtstreeks toegestaan over
een beperkt oppervlak. De hoofdgebouwen dienen in de bouwvlakken gebouwd te worden. Het
aantal woningen per bouwvlak is opgenomen met de aanduiding ‘maximum aantal wooneenheden’. Waar geen aanduiding ‘maximum aantal wooneenheden’ is opgenomen, is maximaal 1 woning per bouwvlak toegestaan. Voor de bouw van de hoofdgebouwen en aan- en uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen en carports zijn specifieke regels opgenomen. Ter plaatse van de aanduiding ‘bijgebouwen’ is een bedrijfsgebouw voor een bedrijf met milieucategorie 1 mogelijk met
een goot- en bouwhoogte van respectievelijk 4 en 7 meter.
Met een omgevingsvergunning kan van een aantal bouw- en gebruiksregels worden afgeweken.
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Haalbaarheid
In dit hoofdstuk wordt de haalbaarheid van dit bestemmingsplan aangetoond. Een bestemmingsplan moet zowel in financieel als in maatschappelijk opzicht haalbaar zijn. Er wordt daarom een
korte financiële toelichting gegeven en daarnaast worden de doorlopen procedures weergegeven.
Het bestemmingsplan ‘De Louwstraat en Burgemeester de Grootstraat, Schaijk’ heeft reeds ter
visie gelegen. Besloten is echter om de twee plannen te splitsen en voor beide een aparte ruimtelijke procedure te doorlopen. Onderhavig bestemmingsplan heeft betrekking op de locatie Burgemeester de Grootstraat. In het voorliggend bestemmingsplan zijn de inspraak- en overlegreacties
die in een eerder stadium zijn binnengekomen reeds verwerkt. Om de formele procedure te doorlopen wordt het ontwerpbestemmingsplan nogmaals ter visie gelegd.

6.1

Financieel

6.1.1

Uitvoerbaarheid
Er is een anterieure overeenkomst gesloten over de beoogde ontwikkelingen over de verdeling van
de kosten voor de uitvoering en de planvorming. De gemeente heeft budget vrijgemaakt voor de
uitvoering van die delen van het plan waar verantwoordelijkheid voor wordt gedragen. Het bestemmingsplan is hiermee financieel uitvoerbaar.

6.1.2

Kostenverhaal
Wanneer met een bestemmingsplan een bouwplan, zoals gedefinieerd in artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke ordening, mogelijk wordt gemaakt, dient conform artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening een
exploitatieplan te worden opgesteld. Omdat een anterieure overeenkomst is gesloten over de verdeling van de kosten kan de vaststelling van een exploitatieplan achterwege blijven.

6.2

Maatschappelijk

6.2.1

Vooroverleg
Het voorontwerpbestemmingsplan is conform artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening in
vooroverleg gezonden naar de betreffende personen en instanties. Gedurende deze periode zijn 5
inspraakreacties en 2 vooroverlegreacties ingediend tegen het voorontwerpbestemmingsplan
‘Louwstraat en Burgemeester de Grootstraat’. Naderhand is het bestemmingsplan opgeknipt in
twee bestemmingsplannen. Tegen het plangebied ‘Burgemeester de Grootstraat, Schaijk’ zijn 4
inspraakreacties ingediend. Zowel de Provincie Noord-Brabant als Waterschap Aa en Maas hebben
geen reactie ingediend tegen het initiatief aan de Burgemeester de Grootstraat. De ‘Nota inspraaken overleg’ is als bijlage bij dit bestemmingsplan bijgevoegd. In deze nota is aangeven op welke
punten het bestemmingsplan is aangepast.

6.2.2

Ter inzage legging
Het ontwerpbestemmingsplan 'Burgemeester de Grootstraat, Schaijk’ is conform artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening ter inzage gelegd, waarbij aan eenieder de mogelijkheid is geboden om
een zienswijzen in te dienen. Gedurende deze periode is één zienswijze binnengekomen. Deze
zienswijze is in de nota kort samengevat en beantwoord. De ‘Nota zienswijzen’ is als bijlage bij dit
bestemmingsplan bijgevoegd. In de nota is aangegeven op welke onderdelen het bestemmingsplan
is aangepast.
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6.2.3

Gemeente Landerd

Vaststelling in 2018
Het bestemmingsplan ‘Burgemeester de Grootstraat, Schaijk’ is op 5 juli 2018 door de gemeenteraad van Landerd vastgesteld.

6.2.4

Uitspraak Raad van State
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan inzake de beroepschriften ten aanzien van de vaststelling van het bestemmingsplan 'Burgemeester de Grootstraat,
Schaijk'.
De Afdeling heeft geoordeeld dat in de planregeling niet is vastgelegd dat ter plaatse van de gronden waaraan de aanduiding "bouwvlak", maar geen aanduiding "maximum aantal wooneenheden"
is toegekend, maximaal 1 woning is toegestaan en tevens niet is vastgelegd wat onder voldoende
(parkeer) ruimte als bedoeld in artikel 6, lid 6.3.1. onder a van de planregels is verstaan. Het bestemmingsplan is daarom, voor zover het deze bouwvlakken betreft, niet met de vereiste zorgvuldigheid voorbereid en het vaststellingsbesluit is gedeeltelijk vernietigd. De uitspraak van de Raad
van State is als bijlage bij de toelichting bijgevoegd.
De Afdeling heeft de gemeenteraad opgedragen om binnen 26 weken na verzending van de uitspraak een nieuw besluit te nemen voor de vernietigde planonderdelen. In onderhavige versie van
het bestemmingsplan zijn de benodigde wijzigingen met betrekking op deze aspecten verwerkt.

6.2.5

Vaststelling in 2019
In de raadsvergadering van XXXX is het bestemmingsplan 'Burgemeester de Grootstraat, Schaijk'
gewijzigd vastgesteld.
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RISICO

CATEGORIE

01

01

-

LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW

014

016

0

Dienstverlening t.b.v. de landbouw:

014

016

3

- plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m²

3.1

014

016

4

- plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m²

2

15

10, 11

-

VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN

151

101, 102

0

Slachterijen en overige vleesverwerking:

151

101

5

- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m²

3.1

151

101

6

- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m²

3.1

151

101, 102

7

3.1

151

108

8

- loonslachterijen
- vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaarmaaltijden met p.o. < 2.000 m²

152

102

0

Visverwerkingsbedrijven:

152

102

6

- verwerken anderszins: p.o. <= 300 m²

1531

1031

0

Aardappelprodukten fabrieken:

1531

1031

2

- vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m²

1552

1052

0

Consumptie-ijsfabrieken:

1552

1052

2

- consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m²

1581

1071

0

Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:

1581

1071

1

- v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens

2

1584

10821

0

1584

10821

3

Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:
- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met
p.o. <= 200 m²

2

1584

10821

6

- suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m²

1073
110102
1592
1593 t/m 1102 t/m
1595
1104
172

13
132

173

133

3.1
R

0

3.1
2

2

Deegwarenfabrieken

1585

17

3.1

3.1

Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:
Vervaardiging van wijn, cider e.d.

-

VERVAARDIGING VAN TEXTIEL

0

Weven van textiel:

2

Textielveredelingsbedrijven

3.1

174, 175 139

Vervaardiging van textielwaren

3.1

176, 177 139, 143

Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen
VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN
BONT

3.1

3.1

18

14

181

141

Vervaardiging kleding van leer

182

141

Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)

183

142, 151

Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont

19

15

192

151

Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel)

3.1

193

152

3.1

20

16

-

Schoenenfabrieken
HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT,
RIET, KURK E.D.

2010.2

16102

0

Houtconserveringsbedrijven:

2010.2

16102

2

- met zoutoplossingen

3.1

1

Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. <
200 m²

3.1

203, 204, 205
162

-

-

2
3.1

VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)

205

162902

21

17

-

Kurkwaren-, riet- enVAN
vlechtwerkfabrieken
VERVAARDIGING
PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN
KARTONWAREN

2112

1712

0

Papier- en kartonfabrieken:

2112

1712

1

- p.c. < 3 t/u

2

R
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-

RISICO

CATEGORIE

UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN
OPGENOMEN MEDIA

22

58

221

581

Uitgeverijen (kantoren)

1

2222.6

18129

Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen

2

2223

1814

A

Grafische afwerking

1

2223

1814

B

Binderijen

2

2224

1813

Grafische reproduktie en zetten

2

2225

1814

Overige grafische aktiviteiten

2

223

182

Reproduktiebedrijven opgenomen media

1

24

20

-

VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN

2442

2120

0

Farmaceutische produktenfabrieken:

2442

2120

1

- formulering en afvullen geneesmiddelen

2442

2120

2

- verbandmiddelenfabrieken

R

3.1
2

2462

2052

0

Lijm- en plakmiddelenfabrieken:

2466

205903

A

25

22

-

Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken
VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN
KUNSTSTOF

2512

221102

0

Loopvlakvernieuwingsbedrijven:

2512

221102

1

- vloeropp. < 100 m²

3.1

252

222

0

252

222

3

3.1

26

23

-

Kunststofverwerkende bedrijven:
- productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van
kunststofbouwmaterialen
VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN
GIPSPRODUKTEN

261

231

0

Glasfabrieken:

2615

231

Glasbewerkingsbedrijven

R

3.1

3.1

262, 263 232, 234

0

Aardewerkfabrieken:

262, 263 232, 234

1

- vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW

267

237

0

Natuursteenbewerkingsbedrijven:

267

237

2

- zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m²

3.1

2681

2391

3.1

28

25, 31

-

Slijp- en polijstmiddelen fabrieken
VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL
(EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.)

281

251, 331

0

Constructiewerkplaatsen

281

251, 331

1a

- gesloten gebouw, p.o. < 200 m²

0

Tank- en reservoirbouwbedrijven:

2

3.1

2821

2529, 3311

284

255, 331

2851

2561, 3311

2852

2562, 3311

287

259, 331

A0

Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:

287

259, 331

B

Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m²

30

26, 28, 33

-

VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS

30

26, 28, 33

A

2

31

26, 27, 33

-

Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie
VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN
EN BENODIGDH.

316

293

2

32

26, 33

Elektrotechnische industrie n.e.g.
VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN
EN -BENODIGDH.
Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl.
reparatie

B1

Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m²

0

Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:

2

Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m²

-

321 t/m 323261, 263, 264, 331
3210

2612

33

26, 32, 33

-

33

26, 32, 33

A

35

30

-

Fabrieken voor gedrukte bedrading
VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN
INSTRUMENTEN
Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d.
incl. reparatie
VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S,
AANHANGWAGENS)
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CATEGORIE

351

301, 3315

0

Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:

351

301, 3315

1

- houten schepen

36

31

-

VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.

361

9524

2

Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m²

1

362

321

Fabricage van munten, sieraden e.d.

2

363

322

Muziekinstrumentenfabrieken

364

323

Sportartikelenfabrieken

3.1

365

324

Speelgoedartikelenfabrieken

3.1

3663.1

Sociale werkvoorziening

3663.2

32991
32999

45

41, 42, 43

-

BOUWNIJVERHEID

45

41, 42, 43

1

- bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m²

3.1

45

41, 42, 43

2

Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m²

3.1

45

41, 42, 43

3

2

50

45, 47

-

- aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m²
HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN;
BENZINESERVICESTATIONS
Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven

2

3.1

2

2

Vervaardiging van overige goederen n.e.g.

501, 502, 504
451, 452, 454
5020.4

45204

B

Autobeklederijen

5020.4

45204

C

Autospuitinrichtingen

5020.5

45205

51

46

511

461

5121

4621

5122

4622

Grth in bloemen en planten

5124

4624

Grth in huiden, vellen en leder

3.1

1
R

Autowasserijen
-

2

GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING
Handelsbemiddeling (kantoren)

0

3.1

Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders

1
R

3.1
2
3.1

5125, 513146217, 4631

Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen

R

3.1

5132, 51334632, 4633

Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën

R

3.1

5134

4634

Grth in dranken

2

5135

4635

Grth in tabaksprodukten

2

5136

4636

Grth in suiker, chocolade en suikerwerk

2

5137

4637

Grth in koffie, thee, cacao en specerijen

2

5138, 51394638, 4639

Grth in overige voedings- en genotmiddelen

2

514

464, 46733

Grth in overige consumentenartikelen

2

5151.1

46711

0

Grth in vaste brandstoffen:

5151.1

46711

1

- klein, lokaal verzorgingsgebied

5153

4673

0

Grth in hout en bouwmaterialen:

5153

4673

1

- algemeen: b.o. > 2000 m²

3.1

5153

4673

2

- algemeen: b.o. <= 2000 m²

2

5153.4

46735

4

zand en grind:

5153.4

46735

6

- algemeen: b.o. <= 200 m²

5154

4674

0

Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:

5154

4674

1

- algemeen: b.o. > 2.000 m²

5154

4674

2

- algemeen: b.o. < = 2.000 m²

2

Grth in kunstmeststoffen

5155.2

46752

518

466

0

Grth in machines en apparaten:

518

466

2

- overige

519

466, 469

52

47

5261

4791

Postorderbedrijven

527

952

Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen)

55

55

LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING

5552

562

-

3.1
2
R

2
3.1

Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.
-

3.1

2

DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN
3.1

Cateringbedrijven

1
2
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60

49

6022

493

6024

494

RISICO

-

VERVOER OVER LAND

1

Taxibedrijven
- Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <=
1000 m²

-

DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER

63

52

6312

52102, 52109 A

Distributiecentra, pak- en koelhuizen

6312

52109

B

Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte)

64

53

-

POST EN TELECOMMUNICATIE

641

531, 532

642

61

A

71

77

-

711

CATEGORIE

2
3.1
R

3.1
2

Post- en koeriersdiensten

2

Telecommunicatiebedrijven
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE
ROERENDE GOEDEREN

1

Personenautoverhuurbedrijven

2

712

7711
7712,
7739

Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's)

3.1

713

773

Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen

3.1

714

772

Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.

2

72

62

-

COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE

72

62

A

Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d.

1

72

58, 63

B

Datacentra

2

73

72

-

SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK

731

721

Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk

732

Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek

74

722
63,
69tm71,
73, 74,
77, 78,
80tm82

747

812

Reinigingsbedrijven voor gebouwen

7481.3

74203

75

84

Foto- en filmontwikkelcentrales
OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE
VERZEKERINGEN

7525

8425

90

37, 38, 39

-

MILIEUDIENSTVERLENING

9001

3700

B

rioolgemalen

9002.1

381

A

Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d.

9002.1

381

B

Gemeentewerven (afval-inzameldepots)

93

96

-

OVERIGE DIENSTVERLENING

9301.1

96011

A

Wasserijen en strijkinrichtingen

9301.1

96011

B

Tapijtreinigingsbedrijven

9301.2

96012

9301.3

96013

-

-

R

1

OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING
3.1
2

Brandweerkazernes

3.1
2
3.1
R

3.1
3.1
3.1

Chemische wasserijen en ververijen
A

2

Wasverzendinrichtingen

R

2
2

Gebruikte afkortingen
R

risico (Besluit externe veiligheid inrichtingen mogelijk van toepassing)

V

vuurwerkbesluit van toepassing

o.c.

opslagcapaciteit

p.c.

productiecapaciteit

p.o.

productieoppervlak

b.o.

bedrijfsoppervlak

v.c.

verwerkingscapaciteit
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1 Bijlage 2.2.2 Bijlage 2 bij regels Lijst van aan huis gebonden activiteiten.pdf

Lijst van rechtstreeks toelaatbare aan huis gebonden activiteiten
De volgende beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten worden aangemerkt als rechtstreeks toelaatbare aan
huis gebonden activiteiten:
rubriek
1 Individuele praktijk voor medische
en paramedische dienstverlening

aan huis gebonden activiteiten
- huisartsenij
- psychologie
- psychiatrie
- fysiotherapie en bewegingsleer
- voedingsleer en voedingsadvies
- mondhygiëne
- tandheelkunde
- logopedie
- orthopedagogie
- verloskunde
- alternatieve geneeswijze
- diergeneeskunde

2 Individuele praktijk voor zakelijke
dienstverlening

- notaris
- advocaat, deurwaarder en juridisch adviseur
- accountant en belastingconsulent
- assurantie- en verzekeringsbemiddeling
- exploitatie en handel in onroerende zaken
- hypotheekadviseur en financieel adviseur
- tolk/vertaler

3 Vervaardiging en kunstnijverheid in
de vorm van een eenmansbedrijf

- (maat)kledingmakerij en kledingverstelbedrijf
- hoedenmaker
- (muziek)instrumentenmaker
- kaarsenmaker
- lijstenmaker
- vervaardiging munten
- vervaardiging sieraden
- kunstschilder (met atelier)
- fotograaf

4 Individuele praktijk op gebied van

- reclameontwerp

advies, ontwerp en onderzoek

- grafisch ontwerp
- architectonisch ontwerp
- stedenbouwkundig ontwerp
- tuin- en landschapsontwerp
- computerservice en informatietechnologie
- maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek

5 Kantoor- en opslagfunctie voor

- kantoor-, stallings- en opslagfunctie voor schoonmaakbedrijf,

bedrijvigheid die elders wordt

schoorsteenveegbedrijf, klussenbedrijf, bestratingsbedrijf,

uitgeoefend

loodgieter, elektricien, metselaar, glazenwasser (een en ander
zonder bewerking of verwerking van stoffen, voorwerpen of
materialen)
- kantoor,- stallings- en opslagfunctie voor een
groothandelsbedrijf en voor internetverkoop (mits zonder
klantcontact aan huis)

6 Eenmans-reparatie-/
verhuurbedrijf

- uurwerkreparatiebedrijf
- goud- en zilverwerkreparatiebedrijf
- reparatie van kleine consumentenartikelen (antiek,
radio’s/tv’s/digitale apparatuur)
- reparatie van muziekinstrumenten

7 Overige dienstverlening in de vorm
van eenmansbedrijven

- kappersbedrijf (met niet meer dan één kappersstoel)
- schoonheidsspecialist
- manicure
- pedicure
- hondentrimmer
- taxi-/koeriersbedrijf (alleen eigen rijder, ten hoogste één auto)
- begrafenisonderneming (niet zijnde een mortuarium)
- decorateur
- privé-docenten (zoals remedial teachers en individuele
muziek-, spraak- en taalllessen).

Uitsluitingen.

- groepsmatige activiteiten, dat wil zeggen het verlenen van

Tot de onder punt 1 tot en met 7

diensten en het geven van onderricht en informatie aan 3 of

bedoelde rechtstreeks toelaatbare

meer personen tegelijk

aan huis gebonden activiteiten
worden in ieder geval niet gerekend:

- buitenopslag, dat wil zeggen opslag van goederen buiten
gebouwen
- opslag van brandgevaarlijke en explosiegevaarlijke stoffen
- reparatiebedrijven voor gemotoriseerde voertuigen
- detailhandel

1 Bijlage 2.2.1 Bijlage 1 bij toelichting Bodem burg grstr.pdf
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^{eooi#spmikiyv#
\}pirir#+wsq,#+0,#
0#
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#
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E[#>#eglxivkvsrh{eevhi/#M#>#mrxivzirxmi{eevhi#

#
Xefip#716>#Szivwglvmnhmrkwxefip#kvsrh{exiv#
Kvsrh{exivqsrwxiv#
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Teveqixivw#
B#W#ir##
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B#W#ir##
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Hi#Psy{wxveex#
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^mro#_^ra#+3/5,#
0#
Gehqmyq#_Gha#+3/3;,#
Fevmyq#_Fea#+3/4;,#
Fyvkiqiiwxiv#hi#Kvssxwxveex#
3340404#+5/33#0#6/33,#
Fevmyq#_Fea#+3/39,#
0#
Zivopevmrk#xefip>#
#
0#>#Kiir#zer#hi#srhiv~sglxi#teveqixivw#szivwglvmnhx#hi#fixvijjirhi#xsixwmrkw{eevhi#
W#>#wxviij{eevhi/#M#>#mrxivzirxmi{eevhi#
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GvsrrirFyvs8#
Hi#Psy{wxveex#ir#Fyvkiqiiwxiv#hi#Kvssxwxveex#xi#Wglemno##
tvsnigxryqqiv#744=<6#
soxsfiv#5349#
#

#

Fmnpeki#4>## Xsipmglxmrk#st#fshiqsrhiv~sio#
#

Fmnpeki#4e>#

O{epmximxwewtigxir#zer#lix#srhiv~sio/#hi#xsikitewxi#qixlshir#ir#wxvexikmiïr#ir##
fixvsy{feevlimh2keverxmiw#

#
Fixvsy{feevlimh2keverxmiw#
Fshiqsrhiv~sio#{svhx#mr#~mnr#epkiqiirlimh#ymxkizsivh#hssv#lix#wxiiotvsijwki{mnw#fiqsrwxivir#zer#ep#her#rmix#
zivheglxi#fshiqpekir1#Lsi{ip#Erxie#Kvsyt#gsrjsvq#hi#xsitewwipmnoi#ir#zer#oveglx#~mnrhi#vikipkizmrk#lerhipx/#mw#lix#nymwx#
hi~i#wxiiotvsijwki{mn~i#firehivmrk#hmi#lix#srqskipmno#qeeox#keverxmiw#xir#eer~mir#zer#hi#zivsrxvimrmkmrkwwmxyexmi#ej#xi#
kizir#st#fewmw#zer#hi#viwypxexir#zer#iir#fshiqsrhiv~sio1#
#
#
Lix#zsvirwxeerhi#fixioirx#hex#Erxie#Kvsyt#st#zssvlerh#kiir#eerwtveoipmnolimh#eggitxiivx#xir#eer~mir#zer#qskipmnoi#
fiwpmwwmrkir#hmi#hi#sthveglxkiziv#reev#eerpimhmrk#zer#lix#hssv#Erxie#Kvsyt#ymxkizsivhi#fshiqsrhiv~sio#riiqx1#Mr#iir#
zssvosqirh#kizep#ehzmwivir#{mn#y#epxmnh#gsrxegx#st#xi#riqir#qix#y{#eerwtviiotyrx#fmrrir#Erxie#Kvsyt1#
#
Mr#hmx#oehiv#oer#sso#{svhir#stkiqivox#hex#hi#zssv#lix#lmwxsvmwgl#srhiv~sio#kiveehtpiikhi#fvsrrir#rmix#epxmnh#~srhiv#
jsyxir#ir#zsppihmk#~mnr1#Zssv#lix#zivovmnkir#zer#lmwxsvmwgli#mrjsvqexmi#mw#Erxie#Kvsyt#{ip#ejleroipmno#zer#hi~i#fvsrrir/#
{eevhssv#Erxie#Kvsyt#rmix#oer#mrwxeer#zssv#hi#nymwxlimh#ir#zsppihmklimh#zer#hi#ziv~eqiphi#lmwxsvmwgli#mrjsvqexmi1#
#
Givxmjmgexmi2eggvihmxexmi#
Erxie#Kvsyt#mw#kigivxmjmgiivh#zspkirw#RIR0MWS#=3341#Srw#fyviey#mw#pmh#zer#hi#Zivirmkmrk#O{epmximxwfsvkmrk#
Fshiqsrhiv~sio#+ZOF,1##
#
Lix#ziph{ivo#mw#ymxkizsivh#gsrjsvq#hi#FVP#WMOF#5333#+Fissvhipmrkwvmglxpmnr#zssv#lix#WMOF0tvsgiw0givxmjmgeex#zssv#ziph{ivo#
fmn#qmpmiyl}kmïrmwgl#fshiqsrhiv~sio,1#Erxie#Kvsyt#mw#zspkirw#hmx#WMOF0tvsgiwgivxmjmgeex#kigivxmjmgiivh#ir#ivoirh1#
Izirxyipi#ej{mnomrkir#zer#hi#fissvhipmrkwvmglxpmnr#~mnr#mr#zssvpmkkirh#vettsvx#zivqiph1#Mr#lix#gspsjsr#wxeer#hi#reqir#ir#
tevejir#zer#hi#ziphqihi{ivoivw#hmi#hi#ovmxmwgli#jyrgxmiw#fmrrir#lix#ziph{ivo#liffir#ymxkizsivh1##
#
Hi#repizmrk#zer#hi#o{epmximxwimwir#ir#0tvsgihyviw#{svhx#tivmshmio#kixsixwx#hssv#mrxivri#eyhmxsvw#ir#i|xivri#eyhmxsvw/#
srhiv#xsi~mglx#zer#hi#Veeh#zssv#Eggvihmxexmi1#
#
Hi#srhiv~sglxi#psgexmi#mw#rmix#mr#imkirhsq#zer#Erxie#Kvsyt#sj#kivipexiivhi#~ywxivfihvmnzir1#
#
Hi#mr#lix#fshiqsrhiv~sio#firshmkhi#erep}wiw#zer#kvsrh#ir#kvsrh{exiv#peex#Erxie#Kvsyt#zivvmglxir#hssv#iir#hssv#hi#
VzE#kieggvihmxiivh#pefsvexsvmyq1#Hi~i#eggvihmxexmi#keverhiivx#hex#fmn#hi#erep}wiw#gsrwiuyirx#hi#nymwxi#ir#zewxkipikhi#
tvsgihyviw#{svhir#kilerxiivh#~shex#hi#erep}wiviwypxexir#iir#lski#fixvsy{feevlimh#liffir1#Zssv#hi#erep}wiw#kiphx#hex#
hi~i#gsrjsvq#lix#Eggvihmxexmiwgliqe+EW,6333#~mnr#ymxkizsivh1#Hi#erep}wiviwypxexir#{svhir#kixsixwx#qix#FSXSZE0
kizepmhiivhi#wsjx{evi1#
#
Xsitewwmrk#kvsrh#ir#ewfiwx#
Lix#fshiqsrhiv~sio#kiijx#mr~mglx#mr#hi#qmpmiyl}kmïrmwgli#o{epmximx#zer#hi#fshiq#mr#lix#oehiv#zer#lix#kifvymo#ir2sj#hi#
fiwxiqqmrk#zer#hi#srhiv~sglxi#psgexmi1#Mrhmir#iglxiv#kvsrh#zer#hi#psgexmi#{svhx#ejkizsivh#zssv#xsitewwmrk#iphivw/#
zspwxeer#hi#viwypxexir#zer#lix#zivvmglxi#fshiqsrhiv~sio#qskipmno#rmix1#Ejleroipmno#zer#hi#sqzerk#zer#hi#ej#xi#zsivir#
tevxmn+ir,#kvsrh#ir#hi#imwir#hmi#hssv#hi#eggitxerx#sj#lix#fizsikh#ki~ek#xiv#tpeexwi#zer#hi#rmiy{i#xsitewwmrkwpsgexmi#
{svhir#kiwxiph#+fmnzssvfiiph#eer{i~mklimh#zer#iir#fshiqo{epmximxwoeevx#qix#fmnfilsvirh#fshiqfiliivtper,/#hmirx#hi#
kvsrh#izirxyiip#rsk#gsrjsvq#hi#vmglxpmnrir#zer#lix#Fiwpymx#fshiqo{epmximx#xi#{svhir#srhiv~sglx1##
#
Qix#rehvyo#{svhx#zivqiph#hex#srhiv~sio#reev#hi#eer{i~mklimh#zer#ewfiwx#mr#hi#fshiq#kiir#srhivhiip#ymxqeeox#zer#
srhiv~sio#hex#hssv#Erxie#Kvsyt#zspkirw#hi#RIR#8;73#mw#ymxkizsivh1#Epw#xmnhirw#lix#ziph{ivo#mr#hi#fshiq#ewfiwxzivheglxi#
qexivmepir#~mnr#stkiqivox/#her#osqx#hmx#mr#hi#tvsjmipfiwglvmnzmrkir#ir#hi#gsrgpywmiw#reev#zsvir1#Wtigmjmio#srhiv~sio#reev#
hi#eer{i~mklimh#zer#ewfiwx#mr#hi#fshiq#hmirx#zspkirw#=> .&. wyry c*JOL><PE>` IKJOP>NJ>IEJC >J 9J9HUO> R9J 9O;>OP EJ =>
;K=>Id P> VEFJ QEPC>RK>N=b#
#
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GvsrrirFyvs8#
Hi#Psy{wxveex#ir#Fyvkiqiiwxiv#hi#Kvssxwxveex#xi#Wglemno##
tvsnigxryqqiv#744=<6#
soxsfiv#5349#
#

#
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Fmnpeki#4f>#Xsipmglxmrk#st#hi#xsixwmrkwoehivw#
#

Xsixwmrkwoehiv#eglxivkvsrh0/#wxviij0#ir#mrxivzirxmi{eevhir#
#
Lmivsrhiv#{svhx#ymxkifvimhiv#st#hi#fikvmttir#eglxivkvsrh0/#wxviij0#ir#mrxivzirxmi{eevhir#ir#lyr#fixioirmw#mrkikeer1#
#
Fmn#hi#xsixwmrk#{svhx#iir#ymxwtveeo#kiheer#st#teveqixivrmziey#ír#st#qsrwxivrmziey1#Qix#fixvioomrk#xsx#lix#fitepir#zer#
hi#eglxivkvsrh{eevhir#oer#mr#wsqqmki#kizeppir#hi#szivepp0gsrgpywmi#st#qsrwxivrmziey#ej{mnoir#xir#st~mglxi#zer#hi#
gsrgpywmi#st#teveqixivrmziey#epw#kizspk#zer#hi#xsixwvikip#hmi#mr#evxmoip#71515#zer#hi#Vikipmrk#Fshiqo{epmximx#wxeex1#Mr#hmx#
evxmoip#{svhx#fiwglvizir#{ex#srhiv#lix#szivwglvmnhir#zer#hi#eglxivkvsrh{eevhir#{svhx#zivwxeer1#
#
Hi#eglxivkvsrh{eevhir#+E[,#~mnr#perhipmno#kiphirhi#{eevhir#zssv#iir#qypxmjyrgxmsripi#fshiqo{epmximx#ir#kizir#hi#
fszirkvirw#eer#zssv#{ex#mr#hi#hekipmnowi#tveoxmno#*wglsri#kvsrh*#{svhx#kirsiqh1#Hi~i#eglxivkvsrh{eevhir#~mnr#
zewxkiwxiph#st#fewmw#zer#kilepxir#~sepw#hi~i#zssvosqir#mr#hi#fshiq#zer#rexyyv0#ir#perhfsy{kvsrhir1#Hmx#sqhex#mr#
hivkipmnoi#kvsrhir#kiir#fipewxmrk#hssv#psoepi#zivsrxvimrmkmrkwfvsrrir#eer{i~mk#{svhx#kieglx1#Hi#wxviij{eevhi#+W,#kiijx#
lix#gsrgirxvexmirmziey#mr#kvsrh{exiv#eer#{eevfszir#{ìp#ir#{eevsrhiv#kíír#wtveoi#mw#zer#iir#eerxssrfevi#
zivsrxvimrmkmrk1##
#
Hi#mrxivzirxmi{eevhi#+M,#kiijx#lix#gsrgirxvexmirmziey#mr#hi#kvsrh/#{exivfshiq#sj#kvsrh{exiv#eer#{eevfszir#hi#
jyrgxmsripi#imkirwglettir#hmi#hi#fshiq#zssv#qirw/#tperx#ir#hmiv#liijx/#mr#ivrwxmki#qexi#oyrrir#~mnr#zivqmrhivh1##
Mr#lix#szivlimhwfipimh#{svhx#kiwtvsoir#zer#iir#kizep#zer#ivrwxmki#fshiqzivsrxvimrmkmrk/#mrhmir#hi#kiqmhhiphi#
gsrgirxvexmi#eer#íír#wxsj#hi#mrxivzirxmi{eevhi#szivwglvmnhx#mr#xirqmrwxi#58#q 6#kvsrh2wpmf#sj#zssv#lix#kvsrh{exiv#mr#
xirqmrwxi#433#q6#fshiqzspyqi1#
Sziv#hi#lsiziiplimh#kvsrh2wpmf#sj#kvsrh{exiv#{eevst#iir#izirxyipi#szivwglvmnhmrk#zer#hi#mrxivzirxmi{eevhi#~mgl#
zssvhsix#oer#mr#iir#iivwxi#srhiv~sio#qiiwxep#rsk#kiir#fixvsy{fevi#ymxwtveeo#{svhir#kiheer1#Heevsq#oyrrir#st#fewmw#
zer#hi#viwypxexir#zer#hmx#iivwxi#srhiv~sio#her#sso#kiir#gsrgpywmiw#{svhir#kixvsooir#xir#eer~mir#zer#lix#{ip#sj#rmix#
ivrwxmk#~mnr#zer#lix#zivsrxvimrmkmrkwkizep1#
#
Fmn#hi#kixsixwxi#{eevhir#mw#xizirw#iir#mrhi|#stkirsqir1#Hi~i#mrhi|#mw#epw#zspkx#fivioirh>##
Mrhi|#A#+KWWH#0#E[,#2#+M#0#E[,1##
Iir#rikexmizi#{eevhi#zssv#hi#mrhi|#lsyhx#mr#hex#hi#kiwxerheevhmwiivhi#qiix{eevhi#pekiv#mw#her#hi#eglxivkvsrh{eevhi1#
Fmn#iir#mrhi|#fszir#hi#4#pmkx#hi#kiwxerheevhmwiivhi#qiix{eevhi#fszir#hi#mrxivzirxmi{eevhi1#Iir#mrhi|#xywwir#hi#3#ir#3/8#
fixioirx#hex#hi#kiwxerheevhmwiivhi#qiix{eevhi#+ziv,#srhiv#hi#mrxivzirxmi{eevhi#pmkx1#Iir#mrhi|#xywwir#hi#3/8#ir#4#lsyhx#
mr#hex#hi#kiwxerheevhmwiivhi#qiix{eevhi#+hmglx,#fmn#hi#mrxivzirxmi{eevhi#pmkx1#Ejleroipmno#zer#hi#wtigmjmioi#wmxyexmi#kiijx#
hmx#qskipmno#eerpimhmrk#zssv#lix#ymxwtpmxwir#zer#iir#qirkqsrwxiv#ir2#sj#lix#ymxzsivir#zer#iir#rehiv#srhiv~sio1#Qix#iir#
rehiv#fshiqsrhiv~sio#oer#hi#ivrwx#ir#wtsihimwirhlimh#zer#lix#kizep#{svhx#zewxkiwxiph1#Iir#rehiv#srhiv~sio#oer#
{svhir#ymxkizsivh#epw#iv#iir#hymhipmnoi#mrhmgexmi#fiwxeex#hex#wtveoi#mw#zer#iir#kizep#zer#ivrwxmki#fshiqzivsrxvimrmkmrk1##
#
Iir#kizep#zer#ivrwxmki#fshiqzivsrxvimrmkmrk#oer#~mgl#sso#zssvhsir#~srhiv#hex#hi#mrxivzirxmi{eevhir#{svhir#
szivwglvihir1#Epw#iir#zivsrxvimrmkmrk#~mgl#~shermk#mr#iir#erhiv#qmpmiygsqtevxmqirx#+fmnz1#lix#kvsrh{exiv,#sj#sfnigxir#
+fmnz1#gsrwyqtxmiki{ewwir,#zivwtvimhx#hex#heev#wglehipmnoi#ijjigxir#oyrrir#stxvihir/#mw#iv#wtveoi#zer#iir#kizep#zer#
ivrwxmki#fshiqzivsrxvimrmkmrk1#Sso#epw#lix#fmn#tyrxfvsrrir#zer#zivsrxvimrmkmrkir#+fmnz1#st#kvsrh#zer#fivioirmrkir,#
{eevwglmnrpmno#mw#hex#~srhiv#qeexvikipir#st#osvxi#xivqmnr#+fmrrir#qe|mqeep#iroipi#qeerhir,#iir#zivsrxvimrmkmrk#zer#
kirsiqhi#58#sj#433#q6#fshiqzspyqi#oer#stxvihir/#mw#iv#wtveoi#zer#iir#kizep#zer#ivrwxmki#fshiqzivsrxvimrmkmrk1##
#
Fmn#hi#xsixwmrk#{svhir#hi#kiqixir#kilepxir#eer#hi#lerh#zer#kierep}wiivhi#sj#kiwglexxi#kilepxir#svkermwgl#wxsj#ir#pyxyq#
qix#FSXSZE0kizepmhiivhi#wsjx{evi#sqkivioirh#reev#~skireeqhi#wxerheevhfshiqgsrhmxmiw#+fshiq#qix#43(#svkermwgli#
wxsj#ir#58(#pyxyq,1#Hi~i#kiwxerheevhmwiivhi#qiix{eevhir#{svhir#zivkipioir#qix#hi#zewxi#rsvq{eevhir/#~sepw#
stkirsqir#mr#hi#zssvkeerhi#fmnpeki1##
#
Fevmyq#
Mr#hi#Gmvgypemvi#fshiqwerivmrk#tiv#4#nypm#5346#mw#eerkikizir#hex#hi#rsvq#zssv#fevmyq#xmnhipmno#mw#mrkixvsooir1#Kifpioir#mw#
reqipmno#hex#hi#mrxivzirxmi{eevhi#zssv#fevmyq#pekiv#{ew#her#lix#kilepxi#hex#zer#rexyvi#mr#hi#fshiq#zssvosqx1#Mrhmir#
wtveoi#mw#zer#zivlsskhi#fevmyqkilepxir#xir#st~mglxi#zer#hi#rexyyvpmnoi#eglxivkvsrh#epw#kizspk#zer#iir#erxvstskiri#fvsr/#
oer#hmx#kilepxi#{svhir#fissvhiiph#st#fewmw#zer#hi#zssvqepmki#mrxivzirxmi{eevhi#zssv#fevmyq#zer#=53#qk2ok#h1w1#+zssv#
wxerheevhfshiq,1#Erep}wiw#st#fevmyq#hmirir#{ip#rsk#xi#{svhir#ymxkizsivh/#qeev#hi#viwypxexir#lsizir#hyw#rmix#qiiv#
kixsixwx#xi#{svhir/#xir~mn#iir#hymhipmnoi#erxvstskiri#fvsr#eer{i~mk#mw1#
#

#

GvsrrirFyvs8#
Hi#Psy{wxveex#ir#Fyvkiqiiwxiv#hi#Kvssxwxveex#xi#Wglemno##
tvsnigxryqqiv#744=<6#
soxsfiv#5349#
#

#
Xsixwmrkwoehiv#ewfiwx#
#
Hi#viwypxexir#zer#lix#RIR#8;3;#srhiv~sio#{svhir#gsrjsvq#lix#lymhmki#szivlimhwfipimh#kixsixwx#eer#hi#
mrxivzirxmi{eevhi#ymx#hi#Gmvgypemvi#fshiqwerivmrk1#Hi##mrxivzirxmi{eevhi#zssv#ewfiwx#mr#fshiq/#kvsrh#ir#fekkivwtigmi#
fihveekx#433#qk2ok#h1w1##ki{skir#+hi#gsrgirxvexmi#wivtirxmnrewfiwx/#zivqiivhivh#qix#xmir#qeep#hi#gsrgirxvexmi#
eqjmfsspewfiwx,1#
#
Zssv#lix#fitepir#zer#hi#wtsihimwirhlimh#zer#iir#werivmrk#zer#iir#fshiqzivsrxvimrmkmrk#qix##ewfiwx##hmi#mw#srxwxeer#zssv#
FQJE s{{u =E>JP C>;NQEG P> SKN=>J C>I99GP R9J D>P LNKPK<KH c-EHE>QDUCEAJEO<D 39J>NEJCO<NEP>NEQI #K=>I 0#LNKPK<KH 9O;>OPdb
Hmx#tvsxsgsp#mw#stkirsqir#epw#fmnpeki#6#zer#hi#Gmvgypemvi#fshiqwerivmrk1#
#
St#fewmw#zer#lix#j}wmwgli#ir#gliqmwgli#oeveoxiv#mw#iv#zssv#ewfiwx#kiir#wtveoi#zer#zivwtvimhmrkwvmwmgs#ir#igspskmwgl#vmwmgs/#
qeev#{ip#zer#lyqeer#vmwmgs1#Mr#hmx#oehiv#{svhir#x{ii#gexiksvmiïr#zer#+lyqeri,#vmwmgs*w#srhivwglimhir>#
#
Eggitxefipi#vmwmgs*w#
Lmivfmn#hmirx#hi#tpeexw/#qexi#ir#sqzerk#zer#hi#fshiqzivsrxvimrmkmrk#rey{oiyvmk#kivikmwxviivh#xi#{svhir#mr#lix#oehewxiv1#
Sso#oer#lix#fizsikh#ki~ek#zssvwglvmnzir#sq#filiivwqeexvikipir#xi#xvijjir#sq#fpssxwxippmrk#eer#hi#zivsrxvimrmkmrk#xi#
zssvosqir1#Epw#hi#mrvmglxmrk#zer#hi#psgexmi#{mn~mkx/#hmirir#hi#psgexmiwtigmjmioi#vmwmgs*w#strmiy{#xi#{svhir#fissvhiiph1#
#
Sreggitxefipi#vmwmgs*w#
Reewx#oehewxvepi#vikmwxvexmi#hmirir#wtsihmk#werivmrkwqeexvikipir#xi#{svhir#kirsqir#st#lix#fixvijjirhi#hiip#zer#hi#
psgexmi1#Hi#xivqmnr#*wtsihmk*#hmirx#ymxki{ivox#xi#{svhir#hssv#lix#fizsikh#ki~ek#mr#iir#fiwglmoomrk1#
#
Tymr#
Hi#viwypxexir#zer#lix#RIR#8<=;#srhiv~sio#{svhir#gsrjsvq#lix#lymhmki#szivlimhwfipimh#kixsixwx#eer#hi#vikipmrkizmrk#
~sepw#stkirsqir#mr#lix#Tvshygxirfiwpymx#ewfiwx1#
#
Mr#lix#tvshygxirfiwpymx#ewfiwx#mw#zivqiph#hex#lix#zivfshir#mw#sq#ewfiwx#sj#ewfiwxlsyhirhi#tvshygxir#xi#zivzeevhmkir/#mr#
Rihivperh#mr#xi#zsivir/#zssvlerhir#xi#liffir/#eer#iir#erhiv#xiv#fiwglmoomrk#xi#wxippir/#xsi#xi#tewwir#sj#xi#fi{ivoir1##Iir#
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Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming (De Louwstraat)
Grondmonster
Certificaatcode
Boring(en)
Traject (m -mv)
Humus
Lutum
Datum van toetsing

METALEN
Barium [Ba]
Cadmium [Cd]
Kobalt [Co]
Koper [Cu]
Kwik [Hg]
Lood [Pb]
Molybdeen [Mo]
Nikkel [Ni]
Zink [Zn]
PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(g,h,i)peryleen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
PAK 10 VROM
Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 facto
OVERIGE
(ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C12 - C16
Minerale olie C16 - C21
Minerale olie C21 - C30
Minerale olie C30 - C35
Minerale olie C35 - C40
Minerale olie C10 - C40
OVERIG
Gloeirest

% ds
% ds

MM01
2016104551
001, 003, 004, 005, 006, 008
0,00 - 0,50
3,7
2,0
27-9-2016
Meetw
GSSD
Index

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<20
<0,2
<3
22
<0,05
15
<1,5
<4
<20

<54 (6)
<0,2
<7
43
<0,05
23
<1,1
<8
<32

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,35

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

-0,03
-0,05
0,02
-0
-0,06
-0
-0,42
-0,19

<20
<0,2
<3
16
<0,05
14
<1,5
<4
<20

<0,05
<0,05
<0,05
0,053
<0,05
0,06
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
-0,03

0,35

<3
<5
<5
<11
11
<6
<35

MM02
2016104551
009, 011, 012, 013, 014, 016
0,00 - 0,50
4,1
2,0
27-9-2016
Meetw
GSSD
Index

<54 (6)
<0,2
<7
31
<0,05
21
<1,1
<8
<32

<0,04
<0,04
<0,04
0,053
<0,04
0,06
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
0,39

-0,03
-0,05
-0,06
-0
-0,06
-0
-0,42
-0,19

-0,03

<3
<5
<5
14
14
<6
38

<54 (6)
<0,2
<7
<7
<0,05
<11
<1,1
<8
<33

-0,03
-0,05
-0,22
-0
-0,08
-0
-0,42
-0,18

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,35

-0,03

0,35

5 (6)
9 (6)
9 (6)
34 (6)
34 (6)
10 (6)
93

-0,02

95,8

<3
<5
<5
<11
7,6
<6
<35

11 (6)
18 (6)
18 (6)
39 (6)
38,0 (6)
21 (6)
<123

96,1

Droge stof
Lutum
Organische stof (humus)

% (m/m)
ds
% m/m
%
%

95,2
2,0
3,7

95,2 (6)

95,4
2,0
4,1

95,4 (6)

93
2,0
0,90

93 (6)

PCB`S
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7)
PCB (7) (som, 0.7 factor)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,013

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,012

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

<0,004
<0,004
<0,004
<0,004
<0,004
<0,004
<0,004
<0,025

0,0049

-0,01
0,0049

Index

<20
<0,2
<3
<5
<0,05
<10
<1,5
<4
<20

-0,03

0,39

6 (6)
9 (6)
9 (6)
21 (6)
30 (6)
11 (6)
<66

MM03
2016104551
003, 003, 006, 006
0,70 - 1,70
0,90
2,0
27-9-2016
Meetw
GSSD

-0,01

99

-0,01
0,0049

0,01

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming (De Louwstraat)
Grondmonster
Certificaatcode
Boring(en)
Traject (m -mv)
Humus
Lutum
Datum van toetsing
Monsterconclusie

METALEN
Barium [Ba]
Cadmium [Cd]
Kobalt [Co]
Koper [Cu]
Kwik [Hg]
Lood [Pb]
Molybdeen [Mo]
Nikkel [Ni]
Zink [Zn]
PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(g,h,i)peryleen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
PAK 10 VROM
Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 facto
OVERIGE
(ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C12 - C16
Minerale olie C16 - C21
Minerale olie C21 - C30
Minerale olie C30 - C35
Minerale olie C35 - C40
Minerale olie C10 - C40

% ds
% ds

MM04
2016104551
013, 013, 015, 015
0,80 - 2,00
0,70
2,0
27-9-2016
Voldoet aan Achtergrondwaarde
Meetw
GSSD
Index

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<20
<0,2
<3
<5
<0,05
<10
<1,5
<4
<20

<54 (6)
<0,2
<7
<7
<0,05
<11
<1,1
<8
<33

-0,03
-0,05
-0,22
-0
-0,08
-0
-0,42
-0,18

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,35

-0,03

0,35

11 (6)
18 (6)
18 (6)
39 (6)
40,5 (6)
21 (6)
<123

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<3
<5
<5
<11
8,1
<6
<35

99,4

Droge stof
Lutum
Organische stof (humus)

% (m/m)
ds
% m/m
%
%

95,9
2,0
0,70

95,9 (6)

PCB`S
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7)
PCB (7) (som, 0.7 factor)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

<0,004
<0,004
<0,004
<0,004
<0,004
<0,004
<0,004
<0,025

OVERIG
Gloeirest

0,0049

-0,01

0,01

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming (Burgemeester de Grootstraat)
Grondmonster
Certificaatcode
Boring(en)
Traject (m -mv)
Humus
Lutum
Datum van toetsing
METALEN
Barium [Ba]
Cadmium [Cd]
Kobalt [Co]
Koper [Cu]
Kwik [Hg]
Lood [Pb]
Molybdeen [Mo]
Nikkel [Ni]
Zink [Zn]
AROMATISCHE
VERBINDINGEN
Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
ortho-Xyleen
meta-/para-Xyleen (som)
Xylenen (som)
Xylenen (som, 0.7 factor)
BTEX (som)
Som 16 Aromatische
oplosmiddelen
PAK
Naftaleen
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(g,h,i)peryleen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
PAK 10 VROM
PAK 10 VROM
Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 facto
OVERIGE
(ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C12 - C16
Minerale olie C16 - C21
Minerale olie C21 - C30
Minerale olie C30 - C35
Minerale olie C35 - C40
Minerale olie C10 - C40
PCB`S
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7)
PCB (7) (som, 0.7 factor)

% ds
% ds

007-3
2016118232
007
0,08 - 0,20
0,70
25
24-10-2016
Meetw

GSSD

Index

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg
mg/kg ds
mg/kg ds

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,05
<0,05
<0,05
0,066
<0,05
0,1
<0,25

<0,01

<0,18
<0,18
<0,18
0,330
<0,18
0,51

MM01
2016118232
003, 014
0,08 - 0,55
1,3
2,0
24-10-2016
Meetw

GSSD

29
<0,2
<3
9
<0,05
13
<1,5
<4
40

112 (6)
<0,2
<7
19
<0,05
20
<1,1
<8
95

<0,05

<0,04

Index

-0,03
-0,05
-0,14
-0
-0,06
-0
-0,42
-0,08

MM02
2016118232
001, 004, 005, 008, 010, 011, 015
0,00 - 0,50
1,8
2,0
24-10-2016
Meetw
GSSD
Index
<20
<0,2
<3
5
<0,05
13
<1,5
<4
<20

<54 (6)
<0,2
<7
10
<0,05
20
<1,1
<8
<33

<0,05

<0,04

<0,05
<0,05
0,1
0,058
0,073
<0,05
0,052
<0,05
<0,05

<0,04
<0,04
0,1
0,058
0,073
<0,04
0,052
<0,04
<0,04

-0,03
-0,05
-0,2
-0
-0,06
-0
-0,42
-0,18

-0,02
-0
-0

0

0,18 (6)
1,0 (2)

<0,01
0,16
0,062
0,31
0,17
0,2
0,09
0,13
0,11
0,098

0,16
0,062
0,31
0,17
0,2
0,09
0,13
0,11
0,098

<0,0070 (2)-0,04
1,4

-0

1,4

<3
<5
<5
<11
5,3
<6
<35

11 (6)
18 (6)
18 (6)
39 (6)
26,5 (6)
21 (6)
<123

-0,01

<3
<5
<5
<11
5,7
<6
<35
<0,001
<0,001
0,0025
0,001
0,0035
0,0046
0,0036
0,017

0,49

-0,03

0,5

11 (6)
18 (6)
18 (6)
39 (6)
28,5 (6)
21 (6)
<123
<0,004
<0,004
0,0125
0,005
0,0175
0,0230
0,0180
0,083

-0,01

<3
<5
<5
<11
<5
<6
<35
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

0,06
0,0049

11 (6)
18 (6)
18 (6)
39 (6)
18 (6)
21 (6)
<123
<0,004
<0,004
<0,004
<0,004
<0,004
<0,004
<0,004
<0,025

-0,01

0,01

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming (Burgemeester de Grootstraat)
Grondmonster
Certificaatcode
Boring(en)
Traject (m -mv)
Humus
Lutum
Datum van toetsing
METALEN
Barium [Ba]
Cadmium [Cd]
Kobalt [Co]
Koper [Cu]
Kwik [Hg]
Lood [Pb]
Molybdeen [Mo]
Nikkel [Ni]
Zink [Zn]
AROMATISCHE
VERBINDINGEN
Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
ortho-Xyleen
meta-/para-Xyleen (som)
Xylenen (som)
Xylenen (som, 0.7 factor)
BTEX (som)
Som 16 Aromatische
oplosmiddelen
PAK
Naftaleen
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(g,h,i)peryleen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
PAK 10 VROM
PAK 10 VROM
Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 facto

% ds
% ds

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

MM03
2016118232
001, 002, 011
0,40 - 1,00
2,4
2,3
24-10-2016
Meetw
GSSD
<20
<0,2
<3
<5
<0,05
<10
<1,5
<4
<20

<52 (6)
<0,2
<7
<7
<0,05
<11
<1,1
<8
<32

<0,05
<0,05
<0,05
0,074
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

Index

MM04
2016118232
001, 004, 006, 011
0,70 - 2,00
1,8
2,0
24-10-2016
Meetw
GSSD
<20
<0,2
<3
<5
<0,05
<10
<1,5
<4
<20

<54 (6)
<0,2
<7
<7
<0,05
<11
<1,1
<8
<33

<0,04

<0,05

<0,04

<0,04
<0,04
0,074
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04

-0,03
-0,05
-0,22
-0
-0,08
-0
-0,42
-0,19

Index

-0,03
-0,05
-0,22
-0
-0,08
-0
-0,42
-0,18

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg
mg/kg ds
mg/kg ds

OVERIGE
(ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C12 - C16
Minerale olie C16 - C21
Minerale olie C21 - C30
Minerale olie C30 - C35
Minerale olie C35 - C40
Minerale olie C10 - C40

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

PCB`S
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7)
PCB (7) (som, 0.7 factor)

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

0,39

-0,03

0,39

<3
<5
<5
<11
6,6
<6
<35

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,0027
0,0033
0,0025
0,011

<0,35

-0,03

0,35

9 (6)
15 (6)
15 (6)
32 (6)
27,5 (6)
18 (6)
<102

<0,003
<0,003
<0,003
<0,003
0,0113
0,0138
0,0104
0,047

-0,02

<3
<5
<5
<11
5,5
<6
<35

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,03
0,0049

11 (6)
18 (6)
18 (6)
39 (6)
27,5 (6)
21 (6)
<123

-0,01

<0,004
<0,004
<0,004
<0,004
<0,004
<0,004
<0,004
<0,025

0,01

<
8,88
<=T
8,88
8,88
6
#
GSSD
Index

: kleiner dan de detectielimiet
: <= Achtergrondwaarde
: Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde
: <= Interventiewaarde
: > Interventiewaarde
: Heeft geen normwaarde
: verhoogde rapportagegrens
: Gestandaardiseerde meetwaarde
: (GSSD - AW) / (I - AW)
- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -

Normwaarden conform de Wet Bodembescherming
AW

WO

IND

I

METALEN
Cadmium [Cd]
Kobalt [Co]
Koper [Cu]
Kwik [Hg]
Lood [Pb]
Molybdeen [Mo]
Nikkel [Ni]
Zink [Zn]

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

0,6
15
40
0,15
50
1,5
35
140

1,2
35
54
0,83
210
88
39
200

4,3
190
190
4,8
530
190
100
720

13
190
190
36
530
190
100
720

PAK
PAK 10 VROM

mg/kg ds

1,5

6,8

40

40

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40

mg/kg ds

500

5000

PCB`S
PCB (som 7)

mg/kg ds

190

0,02

190

0,04

0,5

1

GvsrrirFyvs8#
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Tabel 1: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming (De Louwstraat)
Watermonster
Datum
Filterdiepte (m -mv)
Datum van toetsing
Monsterconclusie

METALEN
Barium [Ba]
Cadmium [Cd]
Kobalt [Co]
Koper [Cu]
Kwik [Hg]
Lood [Pb]
Molybdeen [Mo]
Nikkel [Ni]
Zink [Zn]
AROMATISCHE
VERBINDINGEN
Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
ortho-Xyleen
meta-/para-Xyleen (som)
Xylenen (som)
Xylenen (som, 0.7 factor)
BTEX (som)
Styreen (Vinylbenzeen)
Som 16 Aromatische
oplosmiddelen
PAK
Naftaleen
PAK 10 VROM
GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Dichloorpropaan
Dichloorpropanen (0,7
som, 1,1+1,2+1,3)
Dichloormethaan
Trichloormethaan
(Chloroform)
Tetrachloormethaan
(Tetra)
Tetrachlooretheen (Per)
Trichlooretheen (Tri)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
1,1-Dichlooretheen
cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
cis + trans-1,2Dichlooretheen
1.2-Dichloorethenen (som,
0.7 facto
Vinylchloride
Tribroommethaan
(bromoform)
CKW (som)

006-1-1
21-9-2016
2,50 - 3,50
27-9-2016
Overschrijding Streefwaarde
Meetw
GSSD
Index

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

150
0,81
<2
5,2
<0,05
<2
<2
4,6
210

150
0,81
<1
5,2
<0,04
<1
<1
4,6
210

0,17
0,07
-0,24
-0,16
-0,04
-0,23
-0,01
-0,17
0,2

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

<0,2
<0,2
<0,2
<0,1
<0,2

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,21

-0
-0,01
-0,03

µg/l
-

<0,02

<0,01
<0,00020(11)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

<0,2
<0,2
<0,2

<0,1
<0,1
<0,1
<0,42

µg/l
µg/l

<0,2
<0,2

<0,1
<0,1

0
-0,01

µg/l

<0,1

<0,1

0,01

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

<0,1
<0,2
<0,2
<0,2
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,14

0
-0,05
-0,01
-0,02
0
0
0,01

<0,1
<0,1(14)

0,02

µg/l

0,21
<0,9
<0,2

0

0,6(6)
<0,1
-0,02
<0,77(2,14)

0

-0

0,42

0,01

0,14

µg/l
µg/l

<0,1
<0,2

µg/l

<1,6

Watermonster
Datum
Filterdiepte (m -mv)
Datum van toetsing
Monsterconclusie
OVERIGE
(ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C12 - C16
Minerale olie C16 - C21
Minerale olie C21 - C30
Minerale olie C30 - C35
Minerale olie C35 - C40
Minerale olie C10 - C40

006-1-1
21-9-2016
2,50 - 3,50
27-9-2016
Overschrijding Streefwaarde

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

<10
<10
<10
<15
<10
<10
<50

7(6)
7(6)
7(6)
11(6)
7(6)
7(6)
<35

-0,03

Tabel 2: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
(Burgemeester de Grootstraat)
Watermonster
Datum
Filterdiepte (m -mv)
Datum van toetsing
Monsterconclusie

METALEN
Barium [Ba]
Cadmium [Cd]
Kobalt [Co]
Koper [Cu]
Kwik [Hg]
Lood [Pb]
Molybdeen [Mo]
Nikkel [Ni]
Zink [Zn]
AROMATISCHE
VERBINDINGEN
Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
ortho-Xyleen
meta-/para-Xyleen (som)
Xylenen (som)
Xylenen (som, 0.7 factor)
BTEX (som)
Styreen (Vinylbenzeen)
Som 16 Aromatische
oplosmiddelen
PAK
Naftaleen
PAK 10 VROM
GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Dichloorpropaan
Dichloorpropanen (0,7
som, 1,1+1,2+1,3)
Dichloormethaan
Trichloormethaan
(Chloroform)
Tetrachloormethaan
(Tetra)
Tetrachlooretheen (Per)
Trichlooretheen (Tri)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
1,1-Dichlooretheen
cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
cis + trans-1,2Dichlooretheen
1.2-Dichloorethenen (som,
0.7 facto
Vinylchloride
Tribroommethaan
(bromoform)
CKW (som)

001-1-1
18-10-2016
2,00 - 3,00
24-10-2016
Overschrijding Streefwaarde
Meetw
GSSD
Index

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

83
<0,2
<2
2,1
<0,05
<2
<2
<3
22

83
<0,1
<1
2,1
<0,04
<1
<1
<2
22

0,06
-0,05
-0,24
-0,22
-0,04
-0,23
-0,01
-0,22
-0,06

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

<0,2
<0,2
<0,2
<0,1
<0,2

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,21

-0
-0,01
-0,03

µg/l
-

<0,02

<0,01
<0,00020(11)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

<0,2
<0,2
<0,2

<0,1
<0,1
<0,1
<0,42

µg/l
µg/l

<0,2
<0,2

<0,1
<0,1

0
-0,01

µg/l

<0,1

<0,1

0,01

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

<0,1
<0,2
<0,2
<0,2
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,14

0
-0,05
-0,01
-0,02
0
0
0,01

<0,1
<0,1(14)

0,02

µg/l

0,21
<0,9
<0,2

0

0,6(6)
<0,1
-0,02
<0,77(2,14)

0

-0

0,42

0,01

0,14

µg/l
µg/l

<0,1
<0,2

µg/l

<1,6

Watermonster
Datum
Filterdiepte (m -mv)
Datum van toetsing
Monsterconclusie
OVERIGE
(ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C12 - C16
Minerale olie C16 - C21
Minerale olie C21 - C30
Minerale olie C30 - C35
Minerale olie C35 - C40
Minerale olie C10 - C40

001-1-1
18-10-2016
2,00 - 3,00
24-10-2016
Overschrijding Streefwaarde

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

<10
<10
<10
<15
<10
<10
<50

7(6)
7(6)
7(6)
11(6)
7(6)
7(6)
<35

-0,03

<
8,88
8,88
>T
8,88
11
14
2
6
#
GSSD
Index

: kleiner dan de detectielimiet
: <= Streefwaarde
: > Streefwaarde
: Groter dan Tussenwaarde
: > Interventiewaarde
: Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
: Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
: Enkele parameters ontbreken in de som
: Heeft geen normwaarde
: verhoogde rapportagegrens
: Gestandaardiseerde meetwaarde
: (GSSD - S) / (I - S)
- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -

Normwaarden conform de Wet Bodembescherming
S

S Diep

Indicatief

I

METALEN
Barium [Ba]
Cadmium [Cd]
Kobalt [Co]
Koper [Cu]
Kwik [Hg]
Lood [Pb]
Molybdeen [Mo]
Nikkel [Ni]
Zink [Zn]

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

50
0,4
20
15
0,05
15
5
15
65

AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
Xylenen (som)
Styreen (Vinylbenzeen)
Som 16 Aromatische oplosmiddelen

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

0,2
7
4
0,2
6

PAK
Naftaleen

µg/l

0,01

70

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
Dichloorpropaan
Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)
Tetrachloormethaan (Tetra)
Tetrachlooretheen (Per)
Trichlooretheen (Tri)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
1,1-Dichlooretheen
cis + trans-1,2-Dichlooretheen
Vinylchloride
Tribroommethaan (bromoform)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

0,8
0,01
6
0,01
0,01
24
7
7
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

80
1000
400
10
40
500
900
400
300
130
10
20
5
630

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40

µg/l

50

200
0,06
0,7
1,3
0,01
1,7
3,6
2,1
24

625
6
100
75
0,3
75
300
75
800

30
1000
150
70
300
150

600

GvsrrirFyvs8#
Hi#Psy{wxveex#ir#Fyvkiqiiwxiv#hi#Kvssxwxveex#xi#Wglemno##
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Fmnpeki#8>##Rsvq{eevhir#kvsrh#ir#kvsrh{exiv#
#
Xefip>#Eglxivkvsrh{eevhir#ir#mrxivzirxmi{eevhir#kvsrh=#+kilepxir#mr#qk2ok#1h1w1,#
Wxsj#

Eglxivkvsrh0#
{eevhi#

41#Qixepir#
#
Erxmqssr#
7-#
Evwiir#
53#
Fevmyq#
0#
Gehqmyq#
3/9#
Glvssq#MMM#
88#
Glvssq#ZM#
0#
Osfepx#
48#
Ostiv#
73#
O{mo#+ersvkermwgl,#
3/48#
O{mo#+svkermwgl,#
0#
Pssh#
83#
Qsp}fhiir#
4/8-#
Rmooip#
68#
^mro#
473#
Fiv}ppmyq#
0#
Wipiir#
0#
Xippyvmyq#
0#
Xleppmyq#
0#
Xmr#
9/8#
Zerehmyq#
<3#
^mpziv#
0#
51#Szivmki#svkermwgli#wxsjjir
#
8#
G}ermhi#+zvmn,
6#
9#
G}ermhi#+gsqtpi|,
8/8#
Xlmsg}ereex#
9#
61#Evsqexmwgli#zivfmrhmrkir#
#
Fir~iir#
3/5-#
Ixl}pfir~iir#
3/5-#
Xspyiir#
3/5-#
4
\}pirir#+wsq, #
3/78-#
Wx}viir#+zmr}pfir~iir,#
3/58-#
Jirsp#
3/58#
Gviwspir#+wsq,4#
3/6-#
Hshig}pfir~iir#
3/68#
4/#;
Evsqexmwgli#stpswqmhhipir #
5/8-#
45
Hml}hvs|}fir~irir#+wsq, #
0#
71#Tsp}g}gpmwgli#evsqexmwgli#ossp{exivwxsjjir#+TEO,#
4
0"+dO hPKP99Hi hOKI sri #
4/8#
81#Kiglpsviivhi#ossp{exivwxsjjir#
#
E1#+Zpyglxmki#ossp{exivwxsjjir,#
#
Qsrsglpssvixliir#+Zmr}pglpsvmhi,#
3/4-#
Hmglpssvqixleer#
3/4#
4/40hmglpssvixleer#
3/5-#
4/50hmglpssvixleer#
3/5-#
4/40hmglpssvixliir5#
3/6-#
4
4/50hmglpssvixliir#+wsq, #
3/6-#
4
Hmglpssvtvsterir#+wsq, #
3/<-#
Xvmglpssvqixleer#+glpsvsjsvq,#
3/58-#
4/4/40xvmglpssvixleer#
3/58-#
4/4/50xvmglpssvixleer#
3/6-#
Xvmglpssvixliir#+Xvm,#
3/58-#
Xixveglpssvqixleer#+Xixve,#
3/6-#
Xixveglpssvixliir#+Tiv,#
3/48#
F1#Glpssvfir~irir#
#
Qsrsglpssvfir~iir#
3/5-#
4
Hmglpssvfir~irir#+wsq, #
5-#
4
Xvmglpssvfir~irir#+wsq, #
3/348-#
Xixveglpssvfir~irir#+wsq,4#
3/33=-#
Tirxeglpssvfir~irir#
3/3358#
Li|eglpssvfir~iir#
3/33<8#
G1#Glpssvjirspir#
#
Qsrsglpssvjirspir#+wsq, 4#
3/378#
4
Hmglpssvjirspir#+wsq, #
3/5-#
4
Xvmglpssvjirspir#+wsq, #
3/336-#
4
Xixveglpssvjirspir#+wsq, #
3/348-#
Tirxeglpssvjirsp#
3/336-#

#

Mrxivzirxmi0#
{eevhi#
#
55#
;9#
0<#
46#
4<3#
;<#
4=3#
4=3#
69#
7#
863#
4=3#
433#
;53#
&
63 #
433&#
933&#
&
48 #
=33&#
583&#
&
48 #
#
53#
83#
53#
#
4/4#
443#
65#
4;#
<9#
47#
46#
4333&#
&
533 #
<&#
73#
#
#
5
3/4 #
6/=#
48#
9/7#
3/6#
4#
5#
8/9#
48#
43#
5/8#
3/;#
</<#
#
48#
4=#
44#
5/5#
9/;#
5#
#
8/7#
55#
55#
54#
45#

Wxsj#

H1#Tsp}glpssvfmjir}pir#+TGF*w,#
#
0$#dO hOKI yi4#
3/35#
I1#Szivmki#kiglpsviivhi#ossp{exivwxsjjir#
4
Qsrsglpssvermpmrir#+wsq, #
3/5-#
Hms|mri#+wsq#XIU,4#
3/333388-#
Glpssvrejxepiir#+wsq,4#
3/3;-#
Hmglpssvermpmrir#
0#
Xvmglpssvermpmrir#
0#
Xixveglpssvermpmrir#
0#
Tirxeglpssvermpmrir#
3/48-#
70glpssvqixl}pjirspir#
3/9#
91#Fiwxvmnhmrkwqmhhipir#
#
E1#Svkersglpssv0fiwxvmnhmrkwqmhhipir#
Glpssvheer#+wsq,4#
3/335#
HHX#+wsq,4#
3/5#
4
HHI#+wsq, #
3/4#
4
HHH#+wsq, #
3/35#
Ephvmr#
0#
Hvmrw#+wsq,4#
3/348#
[0irhswypjer#
3/333=#
[0LGL#
3/334#
\0LGL#
3/335#
]0LGL#+pmrheer,#
3/336#
Litxeglpssv#
3/333;#
4
Litxeglpssvits|mhi#+wsq, #
3/335#
Li|eglpssvfyxehmiir#
3/336-#
svkersglpssvlsyhirhi#fiwxvmnhmrkwqmhhipir#
3/7#
+wsq#perhfshiq,#
G1#Svkersxmrfiwxvmnhmrkwqmhhipir#
#
Svkersxmrzivfmrhmrkir#+wsq,4/#43#
3/48#
xvmfyx}pxmr#+XFX,5/#43#
3/398#
H1#Glpssvjirs|}0e~mnr~yyv#livfmgmhir#
#
QGTE#
3/88-#
I1#Szivmki#fiwxvmnhmrkwqmhhipir#
Exve~mri#
3/368-#
Gevfev}p#
3/48-#
Gevfsjyver#
3/34;-#
rmix#glpssvlsyhirhi#fiwxvmnhmrkwqmhhipir#
3/3=-#
E~mrjswqixl}p#
3/33;8-#
Qerif#
0#
;1#Szivmki#wxsjjir#
#
6
Ewfiwx #
3#
G}gpsli|ersr#
5-#
Hmqixl}p#jxepeex44#
3/378-#
44
Hmixl}p#jxepeex #
3/378-#
44
Hm0mwsfyx}p#jxepeex #
3/378-#
44
Hmfyx}p#jxepeex #
3/3;-#
Fyx}p#fir~}pjxepeex44#
3/3;-#
44
Hmli|}p#jxepeex #
3/3;-#
44
Hm+50ixl}pli|}p,jxepeex #
3/378-#
Qmrivepi#spmi7#
4=3#
T}vmhmri#
3/48-#
Xixvel}hvsjyver#
3/78#
Xixvel}hvsxlmsjiir#
4/8-#
Xvmfvssqqixleer#+fvsqsjsvq,#
3/5-#
Egv}psrmxvmp#
3/4-#
Fyxersp#
5-#
4/5#fyx}pegixeex#
5-#
Ixl}pegixeex#
5-#
Hmixl}piir#kp}gsp#
<#
Ixl}piir#kp}gsp#
8#
Jsvqephil}hi#
3/4-#
Mwstvstersp#
3/;8#
Qixlersp#
6#
Qixl}pixl}poixsr#
5-#
Qixl}p0xivx0fyxl}p#ixliv#+QXFI,#
3/5-#

#

#

Eglxivkvsrh0#
{eevhi#

Mrxivzirxmi0#
{eevhi#
#

#

4#
#
83#
3/3334<#
56#
83&#
43&#
63&#
43&#
48&#
#
#
7#
4/;#
5/6#
67#
3/65#
7#
7#
4;#
4/9#
4/5#
7#
7#
0#
0#
#
5/8#
0#
#
7#
3/;4#
3/78#
3/34;5#
0#
&
5#
&
55 #
#
433#
483#
<5#
86#
4;#
69#
7<#
553#
93#
8333#
44#
;#
</<#
;8#
3/4&#
63&#
533&#
;8&#
5;3&#
433&#
3/4&#
553&#
63&#
68&#
433&#
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#
Xsipmglxmrk>#
# #
-# Eglxivkvsrh{eevhi#mw#kifewiivh#st#hi#fitepmrkwkvirw#+mrxvepefsvexsvmyq#vitvshygiivfeevlimh,/#sqhex#srzsphsirhi#hexe#fiwglmofeev#~mnr#
sq#iir#fixvsy{fevi#T=8#ej#xi#pimhir1#
&#
Zssv#hi~i#wxsj#mw#kiir#mrxivzirxmi{eevhi#zewxkiwxiph/#lix#kilepxi#fixvijx#iir#rmziey#zssv#ivrwxmki#zivsrxvimrmkmrk#+MRIZ,1#
4#
Zssv#hi#weqirwxippmrk#zer#hi#wsqteveqixivw#{svhx#ziv{i~ir#reev#fmnpeki#R#zer#hi#Vikipmrk#fshiqo{epmximx1##
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1 Inleiding
1.1

Aanleiding
Voorliggende Quickscan heeft betrekking op de locatie aan de Burgemeester de Grootstraat te Schaijk. Voor de ontwikkeling ter plaatse wordt een nieuw Bestemmingsplan
opgesteld. Het opstellen van dit bestemmingsplan vloeit voort uit de overeenkomst die
is gesloten over de verplaatsing van en beëindiging van de bedrijfsactiviteiten die momenteel aan de Burgemeester De Grootstraat te Schaijk zijn gevestigd. De bedrijfsactiviteiten worden verplaatst naar de locatie de Louwstraat (hiervoor is een separate
Quickscan opgesteld; croonenburo5, 2016). Het gasvulpunt aan de Burgemeester de
Grootstraat wordt opgeheven. Het resterende deel van de bedrijfsvoering kan eventueel verhuizen naar De Louwstraat. Het perceel aan de Burgemeester de Grootstraat
wordt daarna bestemd voor woningbouw. De ontwikkelingen op deze locatie zijn binnen
de vigerende bestemmingsplannen ‘Kom Schaijk’, ‘Buitengebied’ en ‘Buitengebied,
herziening 1’ niet mogelijk. Om de bovenstaande gewenste ontwikkelingen mogelijk te
maken, is een nieuw juridisch en planologisch kader nodig. Ten behoeve hiervan wordt
een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Voorliggende Quickscan vormt een bijlage van
het op te stellen bestemmingsplan.
Ruimtelijke plannen dienen getoetst te worden aan de Flora- en faunawet, Natuurnetwerk Nederland (NNN; voorheen Ecologische Hoofdstructuur, in Brabant Natuurnetwerk Brabant; NNB) en Natuurbeschermingswet 1998. Er mogen geen ontwikkelingen
plaatsvinden die op onoverkomelijke bezwaren stuiten door effecten op beschermde
natuurgebieden en/of flora en fauna. In dit kader is inzicht gewenst in de aanwezige
natuurwaarden en de mogelijk daarmee samenhangende consequenties vanuit de actuele natuurwetgeving. Dit wordt gedaan op basis van een Quickscan. In deze rapportage zijn de resultaten van de Quickscan beschreven. In Figuur 1.1 is de globale ligging
van het plangebied weergegeven.

Schaijk
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Figuur 1.1. Globale ligging plangebied (rood omkaderd) gelegen in Schaijk. Bron: Globespotter, 2016.

1.2

Doel en onderzoeksvragen
Het doel van voorliggende Quickscan is het opsporen van strijdigheden van de voorgenomen ingreep met de Flora- en faunawet, NNN en/of de Natuurbeschermingswet
1998 en het bepalen of de aanvraag van een ontheffing Flora- en faunawet noodzakelijk is. Om hiertoe te komen worden onder andere de volgende vragen beantwoord:
- Komen in de beïnvloedingszone van het plangebied beschermde natuurgebieden voor? Zo ja, welke zijn dit en wat zijn de gevolgen hierop? Dienen vervolgstappen in de vorm van een uitwerking of een compensatieplan opgesteld te
worden?
- Welke in het kader van de Flora- en faunawet (zwaar) beschermde soorten
(en/of vaste rust- en verblijfplaatsen) komen voor in het beïnvloedingsgebied
van de voorgenomen ontwikkeling (zowel tijdens de aanlegfase als in de gebruiksfase)? Vinden er als gevolg van de ontwikkeling effecten plaats op deze
soorten en worden daarbij verbodsbepalingen overtreden? Is het noodzakelijk
om mitigerende maatregelen te nemen en welke zijn dit? Dient in het kader
van de Flora- en faunawet een ontheffing aangevraagd te worden?

1.3

Leeswijzer
De Quickscan is verder als volgt opgebouwd:
- hoofdstuk 2 beschrijft beknopt het wettelijk kader;
- hoofdstuk 3 beschrijft het plangebied en het projectvoornemen;
- hoofdstuk 4 geeft een toelichting op de methodiek van de Quickscan;
- hoofdstuk 5 beschrijft het gebied en gaat in op de ecologische waarden en de
beschermde soorten in (de omgeving) van het plangebied;
- hoofdstuk 6 toetst de ontwikkeling aan de Flora- en faunawet, NNB en Natuurbeschermingswet 1998;
- hoofdstuk 7 beschrijft de conclusies en (eventuele) vervolgstappen en procedures.
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2 Natuurwetgeving en -beleid
2.1

Algemeen
De natuurwet- en regelgeving kent twee sporen, namelijk een soortgericht spoor (Floraen faunawet) en een gebiedsgericht spoor (Natuurnetwerk Nederland en Natuurbeschermingswet 1998). De Flora- en faunawet richt zich op de bescherming van soorten
en het NNN en Natuurbeschermingswet 1998 op de bescherming van gebieden. Met
de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998 is de Europese Vogel- en
Habitatrichtlijn in nationale wetgeving geïmplementeerd.
Beoogd is dat in 2017 de Wet natuurbescherming in werking treedt. Deze wet vervangt
onder andere de Flora- en faunawet (en de Natuurbeschermingswet 1998). In het kader op de volgende pagina is meer over deze wet uiteengezet.

2.2

Natuurnetwerk Nederland en Natuurbeschermingswetgebieden
In 2014 is het rijk overgestapt van de naamgeving Ecologische Hoofdstructuur naar
Natuurnetwerk Nederland (NNN), in de wet blijft de oude naamgeving nog gehandhaafd. Het NNN is de kern van het natuurbeleid. Het NNN is in provinciale structuurvisies uitgewerkt en vastgelegd in de ruimtelijke verordening. Ruimtelijke plannen moeten hieraan worden getoetst.
Natura 2000-gebieden, Beschermde Natuurmonumenten en wetlands zijn beschermd
via de Natuurbeschermingswet 1998 en hebben derhalve een wettelijke status. In of in
de nabijheid van het NNN en Natuurbeschermingswetgebieden geldt het ‘Nee, tenzij’principe. In principe zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als deze ontwikkelingen de
wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied aantasten.
Voor een uitgebreide algemene beschrijving van de Natuurnetwerk Nederland en de
Natuurbeschermingswet 1998 wordt verwezen naar Bijlage 1.

2.3

Flora- en faunawet
Het doel van de Flora- en faunawet is het in stand houden van de inheemse flora en
fauna. Vanuit deze wet is bij ruimtelijke ingrepen de initiatiefnemer verplicht op de
hoogte te zijn van de mogelijk voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het
projectgebied. De Flora- en faunawet gaat uit van het 'Nee, tenzij'-principe. Bepaalde
handelingen, waaronder ruimtelijke ingrepen, waarbij beschermde soorten in het geding zijn, zijn slechts bij uitzondering en onder voorwaarden mogelijk.
Voor een uitgebreide algemene beschrijving van de Flora- en faunawet wordt verwezen
naar Bijlage 1.
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Wet natuurbescherming (2017)
Per 1 januari 2017 treedt naar verwachting de Wet natuurbescherming in werking. Deze
wet vervangt de Boswet, Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998. De Wet
natuurbescherming kent twee dimensies, gebiedsbescherming en soortenbescherming.
Wat betreft gebiedsbescherming verandert er niet veel. De bescherming van Natura 2000
wordt overgenomen, maar behelst niet meer dan wat strikt noodzakelijk is volgens de Habitat- en Vogelrichtlijn. Er zijn ook geen mogelijkheden voor provincies om zwaardere eisen
te stellen. In andere gebieden dan Natura 2000 kan de provincie wel verdergaande bescherming bewerkstellingen door daarover in verordeningen regels te stellen.
Bij de soortenbescherming blijven de verboden behouden. De lijst met beschermde soorten wijzigt echter. De indeling in beschermingsniveaus verdwijnt. Er komen drie regimes
voor beschermde soorten: de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn en natuurbeschermingsverdragen en – regels. Dit betekent dat bij nieuwe projecten deels met andere soorten rekening dient gehouden te worden dan voorheen. Een aantal nu nog beschermde soorten,
vooral vaatplanten en zeevissen, wordt – afgezien van de algemene zorgplicht – straks
niet meer beschermd.
Met de nieuwe wet wordt bij het aanvragen van een omgevingsvergunning bij de gemeente meteen getoetst wat de gevolgen voor de natuur zijn. Er hoeft dus geen aparte natuurvergunning meer aangevraagd te worden. Wat ook wijzigt is dat de provincie waar de activiteit plaats vindt bevoegd gezag wordt (in plaats van de Rijkdienst voor Ondernemend
Nederland; RVO). Voor eenvoudige activiteiten (bijvoorbeeld reguliere onderhoudswerkzaamheden) komt er een meldplicht. Voor activiteiten waar een omgevingsvergunning nodig blijft, moet die binnen 13 weken worden gegeven.
De Wet natuurbescherming kent ook een doelbepaling waarin is bepaald dat dat natuur
‘intrinsieke waarde’ heeft. Een bestuursorgaan zal er rekening mee moeten houden bij het
uitoefen van zijn taken en bevoegdheden. Deze waarde komt ook terug in de algemene
zorgplicht die van toepassing is op alle in het wild levende dieren, planten en hun leefomgeving. De gedragscodes Flora- en faunawet blijven van toepassing. Wel dienen de gedragscodes aan de nieuwe wet aangepast te worden (doordat de lijst met beschermde
soorten wijzigt).
In de praktijk verandert er weinig ten opzichte van de huidige situatie. Bij plannen en projecten blijven ecologische onderzoeken, toetsingen aan de wet en de vergunning- of ontheffingsplicht nodig.
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3 Gebiedsbeschrijving
3.1

Plangebied
Het plangebied Burgemeester de Grootstraat betreft de percelen ten noorden van de
kruising Burgemeester de Grootstraat- Molenaarstraat. Aan de Burgemeester de Grootstraat zijn in de huidige situatie 3 woningen gelegen. Achter de woning van nr. 22 is
gashandel Van Schaijk aanwezig. Aan de Molenaarstraat is een bedrijfsloods met aansluitend, achter een schutting een auto en caravan stalling aanwezig
Ter verduidelijking is de ligging en begrenzing van het plangebied weergegeven in onderstaande afbeelding (zie Figuur 3.1). In Figuur 3.2 is een impressie gegeven van het
plangebied.

Figuur 3.1. Globale begrenzing plangebied (rood). Bron: Globespotter, 2015.
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Figuur 3.2. Impressie plangebied.

3.2

Toekomstige situatie
De ontwikkeling betreft een herontwikkeling van het plangebied waarbij de bebouwing
aan de Burgemeester de Grootstraat en de Molenaarstraat mogelijk gesloopt kunnen
worden. Vooralsnog lijken er voornemens te zijn om het bedrijfspand aan de Molenaarstraat 59a, de hier aanwezige autostalling en de woning aan de Burgemeenster de
Grootstraat 24 te slopen. De bedrijfsloods en autostalling aan de Molenaarstraat wordt
vervangen door twee-onder-een kap woningen en achter Burgemeester de Grootstraat
nr. 24 zijn ook twee-onder-een kap woningen geprojecteerd. Aan de oostzijde van het
perceel komt mogelijk een ontsluiting die via De Spiering aan de noordoostzijde van
het plangebied wordt ontsloten.
De beeldkwaliteitseisen voor de locatie moeten nog worden vastgesteld, maar er zal
aansluiting worden gezocht bij de beeldkwaliteit van de naaste omgeving.
Het parkeren dient plaats te vinden op eigen terrein. Er zal dus ruimte worden gereserveerd op de percelen voor parkeren. Er geldt een norm van twee parkeerplaatsen per
woning. Achter elkaar gesitueerde opstelplaatsen tellen in principe slechts mee als één
parkeerplaats. In de bestaande (en toekomstige) openbare ruimte is veel parkeergelegenheid aanwezig is.
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4 Methode
Het onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten en de ligging van beschermde gebieden is opgebouwd uit twee onderdelen:
 Bureaustudie naar waarnemingen van beschermde soorten uit het (recente)
verleden en ligging van beschermde gebieden in de invloedsfeer van het project;
 Terreinbezoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten.

4.1

Bureaustudie
Afbakening beschermde soorten
In het bureauonderzoek wordt specifiek gekeken naar de zwaar beschermde (Tabel 3)
en overig beschermde (Tabel 2) soorten uit de Flora- en faunawet. Deze soorten zijn in
Nederland zeldzaam of hebben een Europese bescherming (Habitatrichtlijn Bijlage IVsoorten) en moeten worden getoetst op voorkomen en het projecteffect. Treden effecten op, of worden verbodsbepalingen overtreden, dan zijn er maatregelen nodig om deze effecten te voorkomen, verzachten of te compenseren om te voldoen aan de Floraen faunawet.
Algemeen beschermde soorten, die zijn opgenomen in Tabel 1 van de Flora en faunawet, zijn niet meegenomen in deze toetsing. Deze soorten zijn zodanig algemeen in
Nederland dat de gunstige staat van instandhouding niet in het geding komt het voorliggende project. Bovendien geldt voor deze soorten een vrijstelling van de verbodsbepalingen uit artikel 8 t/m 12 van de Flora- en faunawet. Wel geldt de algemene zorgplicht. Door rekening te houden met de kwetsbare seizoenen van deze soorten wordt
voldoende aan de zorgplicht voldaan en kan de gunstige staat van instandhouding
worden gegarandeerd.
Vogels zijn beschermd onder de Flora- en faunawet. Een aantal vogels is onderverdeeld
in soorten met jaarrond beschermde nesten (categorie 1-4) en niet jaarrond beschermde nesten (categorie 5) (zie toelichting in Bijlage 1 – Wettelijk kader) waarvan
inventarisatie gewenst is. Gekeken wordt naar de verspreiding van categorie 1-4 soorten en soorten van categorie 5 die mogelijk zeldzaam zijn in de omgeving van het plangebied.
Bronnen
Er worden diverse bronnen geraadpleegd om een beeld te krijgen van de verspreiding
en (mogelijk) voorkomen van zwaar beschermde soorten (Tabel 2- en 3-soorten) in en
rond het plangebied. Met behulp van landelijke en regionale verspreidingsatlassen
en/of specifieke internetsites (www.ravon.nl; www.vlindernet.nl; www.libellennet.nl;
www.Naturalis.nl\EIS) wordt nagegaan of in het verleden zwaar beschermde soorten
zijn aangetroffen in of nabij het plangebied. Deze atlassen maken veelal gebruik van
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atlasblokken (5 x 5 kilometer). De soortgegevens hebben daarom betrekking op de regio en niet specifiek op het plangebied.
Daarnaast worden landelijke databanken voor natuurwaarnemingen geraadpleegd,
waaronder www.telmee.nl, over de periode 2011 - 2016. Telmee.nl is het invoerportaal
van de landelijke Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO's). Er kan informatie over diverse soortgroepen tot op kilometerhokniveau worden verkregen. Exacte
locaties of datering van de waarnemingen zijn dan niet bekend. Aan de hand van de
resultaten van de bureaustudie wordt een inschatting gemaakt of de betreffende soorten in het plangebied voor zouden kunnen komen.
Naast de bronnen met soortinformatie, is voor het bepalen van de ligging van beschermde gebieden gebruik gemaakt van de gebiedendatabase op de website van het
Ministerie van EZ of op Provinciale sites. Om inzicht te krijgen in de ligging van het
plangebied t.o.v. van het NNN is de provinciale website geraadpleegd.

4.2

Terreinbezoek
Naar aanleiding van de uitkomsten van voorgenoemd bureaustudie is middels een terreinbezoek bepaald in hoeverre de aanwezigheid van zwaarder beschermde soorten
aannemelijk gesteld kan worden op basis van aanwezig geschikt habitat. Naast directe
waarnemingen kan dan aan de hand van de aangetroffen biotopen een beeld worden
geschetst van de verwachte aanwezige beschermde soorten. Dit is noodzakelijk omdat
enkele seizoensgebonden soorten flora en fauna mogelijk niet kunnen worden waargenomen. Aan de hand van het aangetroffen biotoop en habitatvoorkeur(en) kunnen
echter wel indicaties worden gegeven van het mogelijk voorkomen van deze soorten op
de locatie. Het gaat hier om een deskundigenoordeel op basis van de fysieke gesteldheid van het terrein (biotopenonderzoek). Daarnaast zijn de aangetroffen belangwekkende soorten opgetekend.
Op 23 augustus 2016 is vanaf 15:00 een terreinbezoek uitgevoerd bij onbewolkt weer
met een temperatuur van circa 25 C°(www.knmi.nl). Tijdens het terreinbezoek is het
plangebied te voet doorkruist zodat een gebiedsdekkend beeld verkregen is.
Binnen het plangebied (zoals weergegeven in Figuur 3.1) was het voor de auto- en
caravanstalling aan de Molenaarstraat 59a niet mogelijk om deze te betreden (door
een beperkte terreintoegang). Van dit terrein is op een afstand bepaald of dit gebied nader geïnspecteerd moeten worden.

4.3

Effectbeoordeling en advies vervolgtraject
Aan de hand van de bevindingen uit het bureauonderzoek en de resultaten van het
verkennende terreinbezoek kan worden bepaald of effecten kunnen optreden, of verbodsbepalingen worden overtreden, of een nader onderzoek nodig is om zwaarder beschermde soorten uit te sluiten en om te bepalen of een ontheffingsaanvraag aan de
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orde is. Tevens kan worden geadviseerd over de te volgen procedure inzake de natuurwetgeving.

CroonenBuro5
9

Quickscan flora en fauna Bestemmingsplan Burgemeester de Grootstraat te Schaijk

Gemeente Landerd

5 Onderzoeksresultaten
In dit hoofdstuk wordt allereerst een biotopenbeschrijving gegeven (paragraaf 5.1).
Vervolgens wordt in paragraaf 5.2 beschreven welke (beschermde) soorten in het plangebied verwacht worden volgens de bureaustudie. In paragraaf 5.2.3 zijn de uitkomsten in een overzicht weergegeven.

5.1

Biotopenbeschrijving
Het plangebied betreft een stedelijke omgeving met bebouwing en bijpassende tuinvegetatie, schuren en braakliggende terreinen. In het plangebied zijn met name gecultiveerde en alleenstaande bomen en tuinvegetatie aanwezig. Aan de noordoostzijde zijn
enkele coniferen aanwezig
Onderstaand wordt per soortgroep uiteengezet in hoeverre de biotopen een belangrijke
functie hebben voor (het leefgebied van) de soorten.

5.2

Beschermde soorten

5.2.1

Bureaustudie
Uit de landelijke en provinciale verspreidingsinformatie en uit atlassen (5 x 5 kilometerhok) blijkt dat in of nabij het plangebied in het verleden diverse beschermde soorten
zijn waargenomen. Dit betreft onderstaande zwaarder beschermde (Tabel 2 en 3 Floraen faunawet) soorten en jaarrond beschermde vogelsoorten (over de periode 20112016).
Vogels, categorie 1-4
- Buizerd, gierzwaluw, havik, huismus en ransuil.
- Categorie 5: er zijn geen omstandigheden te verwachten die nesten van categorie 5-soorten rechtvaardigen tot jaarrond beschermde nesten.
Zoogdieren
- Eekhoorn, das, bever.
- Vleermuizen: gewone dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis.
Reptielen
- Levendbarende hagedis.
Amfibieën
- Alpenwatersalamander.
Vissen
- Geen waarnemingen.
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Vlinders, Libellen en overige soortgroepen
- Geen waarnemingen.
Flora
-

Lange ereprijs, rapunzelklokje, tongvaren en veldsalie.

Het voorkomen van wettelijk beschermde soorten in het uurhok of kilometerhok betekent niet dat deze soorten zich in (de omgeving van) het plangebied bevinden. Het
plangebied omvat slechts een klein deel van het kilometerhok en daarmee ook een
beperkt aantal verschillende biotopen en habitats. Met behulp van het terreinbezoek is
nagegaan welke dit zijn. Hierdoor kan meer duidelijkheid gegeven worden over de
voorkomende dan wel verwachte soorten in het plangebied. Op basis van de verspreidingsgegevens van een soort, in combinatie met kennis van de terreingeschiktheid
voor deze soorten, is nagegaan of deze soorten mogelijk in het plangebied of de omgeving kunnen voorkomen.
De resultaten van de bureaustudie en het terreinbezoek worden besproken in dit
hoofdstuk. In hoofdstuk 6 worden de effecten van de voorgenomen ontwikkeling op de
aanwezige te verwachte soorten en de beschermde gebieden beschreven.
5.2.2

Terreinbezoek - ecologische bevindingen
De bevindingen van het terreinbezoek is per soortgroep uiteenzet; in dezelfde volgorde
als in 5.2.1.
Afbakening relevante soorten
Aangezien het plangebied een beperkte omvang heeft, grotendeels verhard, gecultiveerd en bebouwd is, niet aansluit op grote natuur(lijke)gebieden in een verstoorde
omgeving ligt, geen open water bevat en het verspreidingsgebied van een aantal soorten niet tot aan Schaijk loopt, zijn niet alle (sub)soortgroepen relevant. Zo zijn er onder
andere op basis van het terreinbezoek geen effecten (overtredingen van verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet) aan de orde op de (sub)soortgroepen:
(land/water)zoogdieren (das en bever), reptielen, amfibieën, vissen, vlinders, libellen
en overige soortgroepen (kevers, kreeftachtigen, weekdieren, mieren en slakken). Gezien het beperkt natuurlijke biotoop in het plangebied en hierdoor de grotendeelse afwezigheid van floristisch interessante flora (voor vlinders en libellen), de plaatselijke
verstoring, de afwezigheid van open water in combinatie met de strenge biotoopeisen
van de zwaar beschermde soorten, is de functie van het plangebied minimaal of afwezig voor deze zwaar beschermde soort(groep)en. Er is voor deze soort(groep)en geen
essentieel leefgebied in het plangebied.
De overige soortgroepen worden hieronder beschreven: vogels, zoogdieren (vleermuizen en eekhoorn) en flora.
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Vogels (categorie 1-4)
Zoals eerder aangegeven is er een aantal vogelsoorten waarvan de broedplaatsen jaarrond beschermd is en waarbij verwijdering of aantasting van de vaste rust- en verblijfplaats altijd ontheffing moet worden aangevraagd. Dit zijn de zogenoemde categorie 1
tot en met 4-vogelsoorten (zie Bijlage 1).
Uit de bureaustudie is gebleken dat een aantal soorten met jaarrond beschermde nesten in de omgeving van het plangebied zijn waargenomen (zoals de huismus en de
gierzwaluw). Het plangebied biedt voor de huismus geschikte broedplaatsen; de dakgoten en ruimtes onder de dakpannen van de woonhuizen bieden optimale broedlocaties
voor de soort. Van de huismus is bekend dat deze op dergelijke plaatsen tot broeden
komt (RVO, 2014). Bovendien zijn er zowel in het plangebied als in de omgeving van
het plangebied voldoende factoren aanwezig die nodig zijn voor een geschikt leefgebied van de huismus (onder andere foerageergebieden en schuilplaatsen in bijvoorbeeld heggen). Daarnaast blijkt uit fotomateriaal van cyclomedia (Globespotter, 2016)
dat in het broedseizoen van de soort, huismussen aanwezig waren op de dakgoot van
de woning aan de Burgemeester de Grootstraat 24. Dergelijke aanwezigheid van een
soort in het broedseizoen duidt meestal op aanwezige broedplaatsen in de directe omgeving en/of op die locatie. Om deze redeneren is de soort niet uit te sluiten van het
plangebied. In Figuur 5.1 zijn de geschikte locaties alsook de huismus weergegeven.
De gierzwaluw broedt vooral in steden en dorpen, waar hij nestelt in donkere holtes in
ventilatieschachten, spleten in muren, onder dakpannen en in kerktorens. Ook komt de
soort tot broeden onder nokpannen. In het plangebied zijn dergelijke ruimtes en nokpannen aanwezig waar de soort in kan nestelen. Derhalve is de soort niet uit te sluiten
van het plangebied. In Figuur 5.1 zijn de geschikte locaties alsook de huismus weergegeven.
In de bomen zijn geen sporen (zoals braakballen, uitwerpselen, veren etc.) en/of nesten aangetroffen die kunnen duiden op de aanwezigheid van soorten met een jaarrond
beschermd nest (zoals de in de bureaustudie vermelde soorten). Vaste rust- en verblijfplaatsen kunnen daarom worden uitgesloten van het plangebied (mede ook door
de verstoorde ligging van het plangebied). Essentieel foerageergebied van deze soorten
is eveneens niet in het plangebied aanwezig.
Het terrein vormt gezien de aanwezigheid van enkele bomen en struikvegetatie een
geschikt broedbiotoop voor algemene broedvogels zoals hout/tortelduif, merel en verschillende mezen.
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Figuur 5.1. Mogelijke geschikte verblijfplaatsen voor de huismus en gierzwaluw in de woningen. De foto
rechtsboven is afkomstig van Globespotter (11 mei 2016).

Zoogdieren
Vleermuizen
Uit de bureaustudie is gebleken dat een aantal zwaar beschermde vleermuizen voorkomen in de omgeving van het plangebied (zie ook Telmee.nl). Gebouwen vormen in
potentie geschikte verblijf- en rustplaatsen voor vleermuizen. Gebouwbewonende
vleermuizen (zoals bijvoorbeeld de in dorpen en steden veel voorkomende gewone
dwergvleermuis en laatvlieger) verblijven in gebouwen achter of in kleine ruimtes met
constante klimatologische omstandigheden. In gebouwen vormen richels, betimmeringen, kieren, boeiboorden, gaten en spouwmuren een geschikte verblijfplaats voor
vleermuizen. Spouwmuurgaten, dakpannen en betimmeringen bieden gebouwbewonende vleermuizen toegang tot de gebouwen of de vleermuizen verblijven achter deze
elementen. Ruimtes achter bijvoorbeeld boeiboorden worden vaak gebruikt als zomeren paarverblijfplaats door gebouwbewonende vleermuizen.
In het plangebied zijn in de woonhuizen dergelijke geschikte ruimtes aanwezig waarachter vleermuizen kunnen verblijven of waardoor ze toegang hebben tot de aanwezige
muren. In Figuur 5.2 zijn enkele van deze geschikte ruimtes aangegeven. Vanwege deze aspecten zijn beschermde vleermuisverblijfplaatsen in het plangebied niet uit te
sluiten. In Hoofdstuk 6 zullen de vervolgstappen en de gevolgen van de ontwikkelingen
in het plangebied op eventueel aanwezige vleermuizen uiteen gezet worden.
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De groenelementen in het plangebied bieden tevens een geschikt (onderdeel van het)
foerageergebied voor vleermuizen. Gezien de afwezigheid van unieke, lijnvormige
groenelementen en gezien het vergelijkbare habitat ten opzichte van de omgeving,
vormt het plangebied naar verwachting geen essentiële vliegroute.

Figuur 5.2. Kieren en ruimtes onder de dakpannen en in de nok die vleermuizen mogelijk toegang geven tot
zwaar beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen.

Flora
Het plangebied bevat naast een aantal bomen (zoals wilg en berk), een laurierhaag en
gecultiveerd struikgewas weinig natuurlijk groen. Enkel in hoekjes van de terreinen en
op het braakliggend terrein is spontane ‘wild’groei ontstaan van ruigte/kruidenvegetatie. Kruidenvegetatie als distelsoorten, Canadese fijnstraal, Sint jacobskruid, brandnetel en paardenbloem is aanwezig op het braakliggende terrein. Tijdens het terreinbezoek zijn op dit braakliggende terrein enkele groeiplaatsen van de
wilde marjolein aangetroffen. Dit betreft een beschermde plantensoort (Tabel 2-soort).
Zie ook Figuur 5.3 voor een impressie van de flora.
Tijdens het terreinbezoek zijn, naast de wilde marjolein, geen zwaar beschermde plantensoorten aangetroffen. Deze worden gezien het verstoorde karakter van het plangebied en de biotoop-specifieke eisen die die planten aan hun standplaats stellen, ook
niet verwacht. Bovendien zijn deze ook niet aangetroffen tijdens het terreinbezoek.
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Figuur 5.3. Impressie vegetatie in het plangebied. Onderste foto’s geven een aangetroffen wilde marjolein
aan en onder is de locatie van de aangetroffen wilde marjolein standplaatsen aangegeven (ster).
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Samenvatting beschermde soorten
Uit het terreinbezoek is gebleken dat de soorten weergegeven in Tabel 5.1. mogelijk
voor kunnen komen in het plangebied. In hoofdstuk 6 wordt nader op deze soorten in
gegaan.
Tabel 5.1: Aanwezigheid van (mogelijk) beschermde soorten (Tabel 2, 3 en (broed)vogels) in het plangebied.

Soort

Beschermingsregime

Aanwezigheid

Toelichting

Algemene
broedvogels

Zwaar,
tijdens het
broedseizoen

Mogelijk
aanwezig

Bomen en vegetatie vormt geschikt
broedbiotoop

Huismus en
gierzwaluw

Jaarrond beschermd nest

Mogelijk
aanwezig

Woongebouwen
vormen geschikt
broedbiotoop

Vleermuizen

Tabel 3, Habitatrichtlijn Bijlage IV-soorten

Mogelijk
aanwezig

Mogelijke verblijfplaatsen in de woongebouwen

Aanwezig

Enkele standplaatsen
in het braakliggende
terrein (noordelijk in
het plangebied)

Wilde marjolein

5.3

Tabel 2-soort

Beschermde gebieden
Natuurnetwerk Nederland
In het plangebied is geen NNN-gebied aanwezig. Het dichtstbijzijnde NNN-gebied is op
circa 450 meter afstand ten zuidoosten van het plangebied gelegen (zie Figuur 5.4). Dit
betreft een bosgebied. In die omgeving liggen meerdere van dergelijke bosgebieden die
aangewezen zijn als NNB-gebied.
In het Natuurbeheerplan Noord-Brabant 2016 is het dichtstbijzijnde NNB aangewezen
met een bepaald natuurbeheertype. Het betreft hier een perceel dat aangewezen is als
‘N16.01 Droog bos met productie’. De overige NNN-gebieden in deze omgeving hebben
eveneens deze ambitie.
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Natura 2000-gebieden
Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ligt op circa 16,5 kilometer afstand ten noordoosten van het plangebied (zie Figuur 5.4). Dit is het Natura 2000-gebied ‘Rijntakken’.

Figuur 5.4. Ligging plangebied (rood omkaderd) t.o.v. NNN (groen), de Groenblauwe mantel en Natura 2000gebieden (rode lijn). Bron: Kaartenbank Provincie Noord-Brabant, 2016.
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6 Toetsing aan de natuurwetgeving
In paragraaf 6.1 wordt het voornemen getoetst aan de Flora- en faunawet. In paragraaf
6.2 wordt het project getoetst aan het beschermingsregime van het NNN-gebied en de
Natuurbeschermingswet 1998.

6.1

Toetsing effect op beschermde soorten Flora- en faunawet
Uit het terreinbezoek is gebleken dat het plangebied een potentieel geschikt biotoop
biedt voor huismus, gierzwaluw (soort met jaarrond beschermd nest), algemeen voorkomende broedvogels en vleermuizen (zie ook Tabel 5.1). Om deze reden is er enkel op
deze soortgroepen een potentieel effect aan de orde. De onderstaande effectbeoordeling richt zich alleen op deze soortgroepen. Overige beschermde soorten zijn uitgesloten en ondervinden geen effect van het voornemen.

6.1.1

Broedvogels
Jaarrond beschermde nesten – huismus en gierzwaluw
In de woonhuizen zijn potentiële nestgelegenheden aanwezig voor broedvogels met
jaarrond beschermde nesten. Het gaat hierbij om de zwaar beschermde huismus en
gierzwaluw. Dit op basis van de potentie van de gebouwen (terreinbezoek) en de aanwezigheid van deze broedvogels in de directe omgeving (bureaustudie). Indien daadwerkelijk verblijfplaatsen van de huismus en gierzwaluw aanwezig zijn in de gebouwen
en deze worden gesloopt/gerenoveerd, dan worden de beschermde verblijfplaatsen
verstoord en vernietigd. Dit is een overtreding van de Flora- en faunawet.
Het gebruik van de gebouwen door huismus en gierzwaluw wordt inzichtelijk gemaakt
door het uitvoeren van nader onderzoek (volgens het protocol en op de juiste tijdstippen). Om die reden is nader onderzoek naar gebruik van de gebouwen als vaste
broedplaats door huismus en gierzwaluw noodzakelijk indien de gebouwen gesloopt
worden.
Nader onderzoek: huismus en gierzwaluw
Om te kunnen bepalen of eventuele verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet
overtreden worden door de voorgenomen ontwikkeling, is nader onderzoek naar het
gebruik en de functie van de gebouwen voor huismus en gierzwaluw in het plangebied noodzakelijk. Nader onderzoek vindt in het voorjaar plaats (meerdere malen
tussen april en half juli) conform de soortenstandaard van het bevoegd gezag RVO.
Indien het plangebied een relevant onderdeel uitmaakt (in de vorm van verblijfplaatsen) van het leefgebied van gierzwaluw en huismus dienen vervolgstappen ondernomen te worden (het nemen van mitigerende maatregelen en het (mogelijk) aanvragen
van een ontheffing).
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Algemene broedvogels
Alle in gebruik zijnde nesten van vogelsoorten in Nederland zijn beschermd onder de
Flora- en faunawet. Met de meeste broedvogels kan echter in het algemeen relatief
eenvoudig rekening worden gehouden door de werkzaamheden en het verwijderen van
vegetatie niet uit te voeren in de broedtijd (circa maart tot en met juli 1) en indien concrete broedgevallen aanwezig zijn. Op deze wijze zijn geen belemmeringen vanuit de
Flora- en faunawet aan de orde.
Met name voor de eventueel te kappen bomen, hagen en struiken wordt aanbevolen
om deze te verwijderen buiten het broedseizoen.
Indien het niet mogelijk is om buiten het broedseizoen (i.e. wanneer broedende vogels
aanwezig zijn) om te werken dan dient het plangebied (gebouwen of bomen waar de
werkzaamheden betrekking op hebben) vóór het broedseizoen ongeschikt gemaakt te
worden voor (broed)vogels. (Voor de gebouwen geldt dat de werkwijze omtrent gierzwaluw en vleermuizen prioriteit heeft.)
Mocht dit niet mogelijk zijn dan dient vooraf aan de werkzaamheden het plangebied
gecontroleerd te worden op de aanwezigheid van broedvogels door een erkend ecoloog. Indien vastgesteld wordt dat sprake is van actuele broedgevallen binnen het
plangebied dan worden locatiespecifieke maatregelen voorgesteld en/of wordt het
plangebied niet vrijgegeven en dienen de werkzaamheden uitgesteld te worden tot nadat het nest niet meer in gebruik is.
6.1.2

Zoogdieren
Vleermuizen
Alle vleermuissoorten zijn beschermd onder de Flora- en faunawet en staan vermeld op
Bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn. Verwacht wordt dat de woningen (en omgeving) gebruikt worden als foerageergebied en mogelijk als vaste rust- en verblijfplaats
voor vleermuizen.
Indien daadwerkelijk verblijfplaatsen aanwezig zijn en indien het gebouw gesloopt worden, is dit afhankelijk van de ingreep (zonder aanvullende maatregelen) in overtreding
met de Flora- en faunawet. Een dergelijke aantasting, verstoring of vernietiging is in
strijd met de Flora- en faunawet.

Voor het broedseizoen wordt in het kader van de Flora- en faunawet geen standaardperiode gehanteerd.
Het broedseizoen is afhankelijk van klimatologische omstandigheden; dit houdt in dat het seizoen eerder dan
wel later van start kan gaan en eerder dan wel later kan eindigen. Van belang is of er broedgevallen aanwezig zijn.
1
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Nader onderzoek: vleermuizen
Om te kunnen bepalen of eventuele verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet
overtreden worden door de voorgenomen ontwikkeling, is nader onderzoek naar het
gebruik en de functie van de gebouwen in het plangebied voor vleermuizen in het
plangebied noodzakelijk. Vleermuizen gebruiken hun leefgebied door het jaar heen
op verschillende manieren. Daarom is het nodig om een het plangebied meerdere
malen verspreid over het seizoen (tussen april en oktober) te bezoeken voor het
vleermuisonderzoek.
Indien het plangebied een relevant onderdeel uitmaakt (in de vorm van verblijfplaatsen
of essentieel foerageergebied) van het leefgebied van vleermuizen dienen vervolgstappen ondernomen te worden (het nemen van mitigerende maatregelen en het (mogelijk)
aanvragen van een ontheffing).
Flora
Uit het terreinbezoek is gebleken dat de wilde marjolein aanwezig is op het braakliggende terrein achter de woning aan de Burgemeester de Grootstraat 20.
De wilde marjolein staat op Tabel 2 van de Flora- en faunawet. Indien effecten optreden (zoals het aantasten van de standplaatsen in 2016) moet middels een door het
Ministerie van EZ goedgekeurde Gedragscode gewerkt worden. Aangezien de nieuwe
Wet Natuurbescherming in werking treedt vanaf 1 januari 2017 is het mogelijk dat deze soorten in 2017 niet meer beschermd zijn. De vervolgstappen in relatie tot deze
vaatplanten is daarom afhankelijk van het jaar van uitvoering.
Indien blijkt dat de standplaatsen van de wilde marjolein aangetast worden in 2016
dan dient hier rekening mee gehouden te worden (middels een goedgekeurde Gedragscode). Daarbij dienen effecten te worden voorkomen door de standplaatsen te
vermijden of door de soorten in de juiste periode – bij aanwezigheid – te verplaatsen.
In 2017 zijn deze soorten naar waarschijnlijkheid niet meer wettelijk beschermd en
moet ‘enkel’ voldaan worden aan de zorgplicht.
6.1.3

Bestemmingsplan
De vragen of voor de uitvoering van het bestemmingsplan een vrijstelling geldt, dan wel
een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet nodig is en zo ja, of deze ontheffing
kan worden verleend, komt in beginsel pas aan de orde in een procedure op grond van
de Flora- en faunawet. Echter, deze vragen zijn ook relevant voor het bestemmingsplan
omdat in deze natuurtoets wordt beoordeeld of ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan het op voorhand in redelijkheid duidelijk is dat de Flora- en faunawet
niet de uitvoerbaarheid van het plan in de weg zal staan. Het bestemmingsplan kan
pas worden vastgesteld nadat uit een natuurtoets duidelijk is geworden of voor de activiteiten die volgen uit deze vaststelling de mogelijkheid bestaat tot het verkrijgen van
een ontheffing.
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Indien vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen, huismus en gierzwaluw in het
plangebied aanwezig blijken te zijn, hoeft dit vooralsnog geen belemmering te zijn voor
de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan, aangezien (en indien geen uitzonderlijke
bevindingen gedaan worden) soortspecifieke maatregelen te combineren zijn met de
nieuwe bestemming in, of in de directe omgeving van het plangebied. Het betekent wel
dat voorafgaand aan de werkzaamheden ten behoeve van de ontwikkelingen in het
plangebied voorwaarden worden gesteld (en zijn uitgevoerd) aan de wijze en periode
van de werkzaamheden en het opnemen/integreren van voorzieningen zoals vleermuis- en of vogelvoorzieningen. Vooruitlopend op het nader onderzoek zijn er echter
met zekerheid geen conclusies te trekken over de bevindingen en de daaruit volgende
consequenties.

6.2

Toetsing effect op beschermde gebieden

6.2.1

Natuurnetwerk Nederland
Voor wat betreft het NNN is bij directe aantasting sprake van vervolgstappen, waaronder compensatie.
Er bevindt zich geen NNN binnen het plangebied. Er is van directe aantasting van de
NNN dan ook geen sprake. In de omgeving van het plangebied liggen wel NNNgebieden. Significant negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van
het NNN in de nabijheid van het plan kunnen door de ligging en aard van de ontwikkeling in het stedelijke gebied worden uitgesloten. De ontwikkeling in het plangebied
heeft een tijdelijk en niet wezenlijk tot beperkt effect op de directe omgeving van het
plangebied. Daarnaast ligt het plangebied reeds in een verstoorde omgeving waardoor
effecten (eventuele als gevolg van een toename van geluid en licht) hierbij niet wezenlijk onderscheidend zijn (en niet reiken tot het NNN-gebied). Vanuit dit oogpunt zijn er
voor het NNN geen belemmeringen.

6.2.2

Effecten op Natura 2000-gebieden
Uit de bureaustudie blijkt dat op grote afstand (16,5 kilometer) van het plangebied
geen Natura 2000-gebied ligt. Dit Natura 2000-gebied ligt buiten het invloedsgebied
van het plan. Vanwege de ligging in stedelijk gebied met daarbij horende ontsluitingen,
de afstand en de geringe omvang van de ontwikkeling en het gegeven dat er in het
plangebied geen nieuwe functies bijkomen die effecten met zich mee brengen die tot
aan dit gebied reiken, worden er geen effecten op soorten, habitats van soorten of habitattypen in het Natura 2000-gebied verwacht. Er is geen effect op het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied en daarom is er geen aanleiding om te verwachten dat er op
Natura 2000-gebieden op grotere afstand nog effecten zullen optreden. Een vervolgonderzoek vanuit de Natuurbeschermingswet 1998 is niet aan de orde.
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7 Conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden de conclusies van de Quickscan flora en fauna gepresenteerd.
De conclusies zijn opgedeeld in soortenbescherming (paragraaf 7.1) en gebiedsbescherming (paragraaf 7.2). In paragraaf 7.3 is de procedure bij aanwezigheid van beschermde soorten beschreven.

7.1

Conclusies soortenbescherming

7.1.1

Aanwezigheid beschermde soorten
In het plangebied worden zwaarder beschermde soorten (Tabel 2 en 3) verwacht die de
voorgenomen realisatie van het plan kunnen beïnvloeden. Het betreft het voorkomen
van mogelijke vaste rust- en verblijfplaatsen van zwaar beschermde vleermuizen en de
zwaar beschermde huismus en gierzwaluw. De aanwezigheid (en aantallen) van deze
soorten dient middels een nader onderzoek inzichtelijk gemaakt te worden. Ook dient
rekening gehouden te worden met de aanwezige algemeen voorkomende broedvogels
en de wilde marjolein (Tabel 2-soort). Zie voor een toelichting paragraaf 6.1.
De (potentiële) aanwezigheid van de soorten hoeft geen belemmering voor de vaststelling van het bestemmingsplan te zijn, ervan uitgaande dat voor de verdere planuitwerking wordt geaccepteerd dat voorwaarden (kunnen) worden gesteld aan de uitvoering
(nieuwe situatie) en werkzaamheden in het plangebied. Echter is dit vooruitlopend op
het nader onderzoek dat uitgevoerd moet worden en waaruit moet blijken hoe de situatie er voor staat en welke consequenties dit heeft.
De eventueel te volgen procedure na het nader onderzoek en bij aanwezigheid staat in
paragraaf 7.3 beschreven.
Broedvogels
Één van de volgende maatregelen dient bij de uitvoeringsperiode genomen te worden
ten behoeve van de algemene broedvogels:
1. De vegetatie en de gebouwen wordt buiten het broedseizoen verwijderd/ gesloopt/gerenoveerd (voorkeursmaatregel). Of in deze periode wordt het plangebied ongeschikt gemaakt voor broedvogels door het verwijderen van de vegetatie.
2. Het plangebied wordt kort voor aanvang van de werkzaamheden door een erkende ecoloog gecontroleerd op actuele broedgevallen; bij gebleken aanwezigheid van broedende vogels moeten de werkzaamheden worden uitgesteld
of aangepast totdat de vogels zijn uitgevlogen.
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Overzicht
In Tabel 7.1 worden de soorten weergeven die in het plangebied aanwezig zijn en/of
worden verwacht en zijn de resultaten van de toetsing aan de Flora- en faunawet weergegeven.
Tabel 7.1. Mogelijk voorkomen van en effecten op beschermde soorten in het plangebied.

Soort

Broedvogels
algemeen

Ingreep verstorend

Nader
onderzoek

Ontheffing
noodzakelijk

Mogelijk

Nee

Nee

Bijzonderheden /
opmerkingen
In gebruik zijnde nesten niet verstoren of
aantasten

Gebouwen mogelijk

Huismus en
Gierzwaluw

Mogelijk

Ja

Mogelijk

geschikt als zwaar beschermde vaste rusten verblijfplaats

Woongebouwen moge-

Vleermuizen

Mogelijk

Ja

Mogelijk

lijk geschikt als zwaar
beschermde vaste rusten verblijfplaats

Indien in 2016 de plan-

Wilde
marjolein

ten aangetast worden,

Waarschijnlijk

Nee

Nee

werken volgens een
goedgekeurde gedragscode.

7.2

Conclusies beschermde natuurgebieden
In het plangebied is geen NNN-gebied aanwezig. Er komt wel NNN voor in de omgeving
van het plangebied, echter buiten de invloedsfeer van de ontwikkeling. Er is zowel van
indirecte als directe aantasting van de NNN dan ook geen sprake. Er is daarom geen
noodzaak voor een compensatieplan (NNN).
Er is geen natuurgebied in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (Natura
2000-gebied) in de directe omgeving van het plangebied aanwezig. Vanwege de geringe omvang van de ontwikkeling en de afstand waarop de beschermde gebieden liggen,
zijn effecten op Natura 2000-gebieden uitgesloten.
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Procedure bij aanwezigheid beschermde soorten
Wanneer geen vaste verblijfplaatsen van vleermuizen of vogels met een jaarrond beschermd nest worden aangetroffen, dan kunnen de werkzaamheden zonder bezwaren
vanuit de Flora- en faunawet doorgang vinden.
Indien vleermuizen en/of vogels met een jaarrond beschermd nest aanwezig zijn dan
dient een mitigatieplan of werkprotocol opgesteld te worden waarin beschreven staat
welke mitigerende (en zorgplicht gerelateerde) maatregelen genomen worden om overtredingen van de in de Flora- en faunawet (of Wet Natuurbescherming) opgelegde verbodsbepalingen te voorkomen. Door de maatregelen worden de meeste overtredingen
voorkomen.
Enkel dient (normaliter) een ontheffing bij het bevoegd gezag Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te worden aangevraagd voor het verstoren van de vleermuizen, huismus en gierzwaluwen en/of verblijfplaatsen (artikel 11 uit de Flora- en faunawet). Immers, de individuen worden gedwongen om de huidige verblijfplaats te verlaten
en een alternatief te gaan zoeken. Het mitigatieplan kan geïntegreerd worden in het
Projectplan dat als verplichte bijlage dient van de ontheffingsaanvraag. De doorlooptijd
van een ontheffingaanvraag bij RVO bedraagt doorgaans 3 tot 4 maanden (reguliere
aanvraag).
Bij de inwerkingtreding van de Wet Natuurbescherming geldt voor deze zwaar beschermde soorten mogelijk een andere regeling en kan er bij een dergelijke ruimtelijke
ontwikkeling gewerkt worden met een goedgekeurde gedragscode.
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Flora- en faunawet
Het doel van de Flora- en faunawet is het in stand houden van de inheemse flora en
fauna. Vanuit deze wet is bij ruimtelijke ingrepen de initiatiefnemer verplicht op de
hoogte te zijn van de mogelijk voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het
projectgebied. Het uitgangspunt van de wet is dat geen schade mag worden gedaan
aan beschermde soorten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan (het ‘nee, tenzij’ – principe). Bepaalde handelingen, waaronder ruimtelijke ingrepen, waarbij beschermde
soorten in het geding zijn, zijn slechts bij uitzondering en onder voorwaarden mogelijk.
Onder bepaalde voorwaarden geldt een algemene vrijstelling of een ontheffingsplicht
van de verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet. Welke voorwaarden verbonden zijn
aan de vrijstelling of ontheffing hangt af van de dier- of plantensoorten die voorkomen
in het onderzoeksgebied. Hiertoe worden verschillende beschermingsregimes onderscheiden:
Soorten van tabel 1 – algemene soorten – lichtste beschermingsregime;
Soorten van tabel 2 – overige soorten – middelste beschermingsregime;
Soorten van tabel 3 – genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en in bijlage 1
van de AMvB – zwaarste beschermingsregime.
Algemene vrijstelling
Voor tabel 1-soorten geldt voor ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling van de verbodsbepalingen in de wet (art. 8 t/m 12) en is derhalve geen ontheffing nodig.
Vrijstelling onder gedragscode
Voor tabel 2-soorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen in de wet (art. 8
t/m 12) als wordt gewerkt volgens een goedgekeurde gedragscode. De goedgekeurde
gedragscodes staan vermeld op de website van het Ministerie van EZ (www.rvo.nl).
Voor de meeste activiteiten zijn er inmiddels gedragscodes goedgekeurd. De kans is
groot dat de voorgenomen activiteit kan worden uitgevoerd onder één van de vele
goedgekeurde gedragscodes.
Ontheffing Tabel 2 en 3 - soorten
Als er niet kan worden gewerkt onder een geldige gedragscode, is voor tabel 2-soorten
alsnog een ontheffing nodig om toestemming te hebben voor het overtreden van de
verbodsbepalingen in de wet. Ook voor tabel 3-soorten geldt een ontheffingsplicht.
Ingrepen waarbij de verbodsbepalingen worden overtreden moeten ter goedkeuring
worden voorgelegd aan RVO.nl door middel van een ontheffingsaanvraag, vergezeld
van een overzicht van mitigerende of compenserende maatregelen om effecten tegen
te gaan. Als de mitigerende of compenserende maatregelen (tijdelijke) effecten niet
kunnen voorkomen en de gunstige staat van instandhouding niet in het geding komt,
dan wordt een ontheffing verleend.
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Habitatrichtlijn Bijlage IV-soorten
Sinds augustus 2009 is door een uitspraak van de Raad van State bepaald dat er volgens de Europese Habitatrichtlijn geen ontheffing meer verleend mag worden voor het
vernietigen van vaste verblijfplaatsen van bijlage IV-soorten met als wettelijk belang
ruimtelijke ingrepen. Een ontheffing voor ruimtelijke ingrepen is alleen mogelijk onder
de volgende wettelijk belangen:
Bescherming van flora en fauna;
Volksgezondheid of openbare veiligheid;
Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten.
Voor de meeste ruimtelijke projecten betekend dit dat een ontheffing voor Habitatrichtlijn Bijlage IV-soorten alleen kan worden aangevraagd onder dwingende redenen van
groot openbaar belang. Dit belang moet worden onderbouwd om het groot openbaar
belang aan te tonen. Een groot openbaar belang is een belang op regionale of nationale schaal. Vaak is de verwijzing naar een regionale structuurvisie voldoende.
Vogels
Vogels zijn niet opgenomen in Tabel 1 tot en met 3. Alle vogels zijn in het broedseizoen
gelijk beschermd. De bescherming van vogels is hoofdzakelijk gericht op de bescherming van de nesten. Daarbij wordt wel een onderscheid gemaakt in nesten die jaarrond
zijn beschermd (Categorie 1 tot en met 4-vogelsoorten, zie onderstaande tabel), nesten
die alleen jaarrond zijn beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen (Categorie 5-vogelsoorten) en nesten die niet jaarrond zijn
beschermd (overige vogelsoorten).

Soort

Cate-

Toelichting

gorie

Steenuil

Gierzwaluw, Roek

1

2

Grote gele kwikstaart, Huismus,
Oehoe, Ooievaar, Kerkuil, Slecht-

Nesten die ook buiten het broedseizoen in gebruik
zijn als vaste rust- en verblijfplaats.

Nesten van koloniebroeders

De fysieke voorwaarden voor de vaste nestplaats
3

zijn afhankelijk van bebouwing, vaak zeer specifiek

valk

en limitatief beschikbaar

Boomvalk; Buizerd; Havik, Ransuil

Vogels die jaar in jaar uit in hetzelfde nest broeden

Sperwer, Wespendief en Zwarte
wouw

4

en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te
bouwen

CroonenBuro5
28

Quickscan flora en fauna Bestemmingsplan Burgemeester de Grootstraat te Schaijk

Gemeente Landerd

Sinds augustus 2009 is door een uitspraak van de Raad van State bepaald dat er volgens de Europese Vogelrichtlijn geen ontheffing meer verleend mag worden voor het
vernietigen van vaste verblijfplaatsen van vogels met als wettelijk belang ruimtelijke ingrepen of dwingende redenen van groot openbaar belang. Om ruimtelijke ontwikkelingen toch uit te kunnen voeren, moeten mitigerende maatregelen worden genomen om
effecten vooraf te voorkomen. Om zeker te zijn van de juiste maatregelen is het aan te
bevelen om de maatregelen voor te leggen aan het Ministerie van EZ door het indienen
van een ontheffingsaanvraag. Hoewel een ontheffing voor vogels in de meeste gevallen
niet kan worden afgegeven, geeft de Minister in haar besluit aan of de maatregelen
voldoende zijn (positieve afwijzing).
Zorgplicht
In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht houdt in dat
planten en dieren niet onnodig vernield/gedood of verstoord mogen worden. Dit betekent dat handelingen (of het nalaten hiervan) waarvan men weet, of redelijkerwijs kan
vermoeden, dat ze nadelig zijn voor planten en/of dieren niet mogen worden uitgevoerd. Wanneer dergelijke handelingen toch uitgevoerd moeten worden, moeten maatregelen, voor zover dit in redelijkheid kan, worden genomen om de nadelige gevolgen
te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Er dient bijvoorbeeld zo gewerkt te worden dat dieren kunnen ontsnappen en het kan nodig zijn om soorten te verplaatsen
(bijvoorbeeld planten en amfibieën). Deze algemene zorgplicht geldt voor elke soort en
elk individu in Nederland.
Procedure ontheffingsaanvraag
Voor soorten van tabel 1 geldt een vrijstelling. U hoeft geen ontheffing van de Flora- en
faunawet aan te vragen, maar u moet wel de zorgplicht nakomen.
Voor soorten van tabel 2 geldt dat als u kunt werken volgens een goedgekeurde gedragscode er een vrijstelling geldt. U hoeft geen ontheffing van de Flora- en faunawet
aan te vragen, maar u moet uw activiteiten aantoonbaar uitvoeren zoals in de gedragscode staat. Tevens blijft de zorgplicht gelden.
Indien u niet kunt werken volgens een gedragscode, maar u kunt maatregelen nemen
om de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats te garanderen (zogenoemde mitigerende maatregelen), dan hoeft u ook geen ontheffing van de
Flora- en faunawet aan te vragen. Wilt u zeker weten of uw mitigerende maatregelen
voldoende zijn, en er inderdaad geen ontheffing nodig is? Vraag dan een ontheffing
aan om uw maatregelen goed te keuren.
Indien beschermde soorten van tabel 3 zijn aangetroffen in het plangebied, dan is mogelijk een ontheffingsaanvraag noodzakelijk. Net als voor tabel 2-soorten geldt dat als
u maatregelen kunt nemen om de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste
rust- en verblijfplaats te garanderen (zogenoemde mitigerende maatregelen), u geen
ontheffing van de Flora- en faunawet hoeft aan te vragen. U kunt uw mitigatieplan voorleggen bij RVO.nl voor goedkeuring.
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Voor soorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn (die ook onder de tabel 3-soorten van
de Flora- en faunawet vallen) is het niet langer mogelijk ontheffing aan te vragen op
grond van ruimtelijke ontwikkelingen. Dat zelfde geldt voor vogelsoorten. Zie bijlage 1
Flora- en faunawet voor een beschrijving van de te volgen procedure voor deze soorten.
Indien u geen mitigerende maatregelen kunt nemen, dan dient een ontheffing te worden aangevraagd bij RVO.nl van het ministerie van Economische Zaken. Voor de ontheffingsaanvraag is het noodzakelijk te weten welke soorten aanwezig zijn, zodat gerichte mitigerende maatregelen kunnen worden getroffen. RVO.nl zal, indien het akkoord is met het aangeleverde stappenplan waarin de aanpak voor mitigatie beschreven wordt, een zogenoemde ‘verklaring van geen bedenkingen’ (vvgb) afgeven. Daarmee zegt zij in feite dat een ontheffing niet noodzakelijk is wanneer men zich bij de uitvoering houdt aan het opgestelde stappenplan.
Wabo
Vanaf 1 oktober 2010 is voor ruimtelijke ontwikkelingen de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) in werking getreden. Dit houdt in dat de benodigde vergunningen en ontheffingen, dus ook die ten aanzien van de Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet, in de meeste gevallen via een omgevingsvergunning gaan lopen. De
aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt ingediend bij de betreffende gemeente
en vervolgens door de gemeente ter beoordeling voorgelegd aan het Ministerie van
Economische Zaken (voormalig Ministerie van EL&I). Het Ministerie van EZ geeft bij
goedkeuring een vvgb (verklaring van geen bedenkingen) af. Deze vvgb vervangt de
huidige ontheffing Flora- en faunawet.
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Natuurnetwerk Nederland (NNN)
De nieuwe naam voor de ecologische hoofdstructuur (EHS), het natuurnetwerk Nederland (NNN). De term EHS werd in 1990 geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan (NBP)
van het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In
2014 werd deze term vervangen door NNN door staatssecretaris Dijksma van het ministerie van EZ.
De Nederlandse natuur staat steeds meer onder druk, bijvoorbeeld door huizenbouw,
aanleg van wegen en industrie. Toch leeft bij veel Nederlanders de wens om natuurgebieden in de buurt te hebben. Natuur geeft rust en biedt ruimte voor recreatie.
De overheid heeft daarom extra geld uitgetrokken om de Nederlandse natuur te beschermen en verder te ontwikkelen. Door nieuwe natuur te ontwikkelen, kunnen natuurgebieden met elkaar worden verbonden. Zo kunnen planten zich over verschillende
natuurgebieden verspreiden en dieren van het ene naar het andere gebied gaan. Het
totaal van al deze gebieden en de verbindingen ertussen vormt het natuurnetwerk Nederland (NNN).
In het NNN liggen de twintig Nationale Parken die Nederland kent. Ze hebben gezamenlijk een oppervlakte van 123.000 ha. Ongeveer 45%van alle hectares NNN op het
land is ook Natura 2000-gebied.
Netwerk van gebieden
Het NNN is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het
netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en
dat natuur-gebieden hun waarde verliezen. Het NNN kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur. Het NNN bestaat uit:
bestaande natuurgebieden, reservaten, natuurontwikkelingsgebieden en zogenaamde robuuste verbindingen;
landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer (beheergebieden);
grote wateren (zoals de kustzone van de Noordzee, het IJsselmeer en de Waddenzee).
Het NNN is een plan in uitvoering en moet in 2018 klaar zijn.
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Natuurbeschermingswet 1998
Nederland kreeg in 1967 voor het eerst een Natuurbeschermingswet. Deze wet maakte het mogelijk om natuurgebieden en soorten te beschermen. Op den duur voldeed de
wet niet meer aan de eisen die internationale verdragen en Europese verordeningen
stellen aan natuurbescherming. Daarom is in 1998 een nieuwe Natuurbeschermingswet gemaakt die alleen gericht is op gebiedsbescherming. De Natuurbeschermingswet
1998 is op 1 oktober 2005 gewijzigd. Sindsdien zijn de bepalingen vanuit de Europese
Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in de Natuurbeschermingswet verwerkt.
Beschermde gebieden
De volgende gebieden worden aangewezen en beschermd op grond van de Natuurbeschermingswet:
Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden);
Beschermde natuurmonumenten;
Wetlands.
Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur, geldt een
vergunningplicht. Hierdoor is in Nederland een zorgvuldige afweging gegarandeerd bij
projecten die gevolgen kunnen hebben voor natuurgebieden. Meestal verlenen de provincies de vergunningen, maar soms doet het Ministerie van Economische Zaken dit.
Bestaand gebruik
Op 1 februari 2009 is de wet gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op het zogenoemde 'bestaand gebruik'. Hieronder vallen activiteiten in en om beschermde Natura
2000-gebieden die al plaatshadden voordat een gebied als beschermd gebied is aangewezen. De wijziging is met name van belang voor provincies (als bevoegd gezag) en
voor burgers en bedrijven met bestaand gebruik. De wijzigingen zijn gericht op:
verbetering van de werking van de wet in de praktijk;
verbetering van de aansluiting van de wet bij de Habitatrichtlijn.
Beschermde Natuurmonumenten
Met de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 is in 2005 het verschil tussen Beschermde Monumenten en Staatsnatuurmonumenten vervallen: beide zijn nu Beschermde Natuurmonumenten.
Beschermde Natuurmonumenten die overlappen met Natura 2000-gebieden worden
opgeheven en niet langer beschermd als beschermd natuurmonument. De natuurwaarden, waarvoor het natuurmonument was aangewezen, worden wel in de Natura
2000-aanwijzing opgenomen.

Het volgende schema toont de vergunningprocedure in het kader van de Natuurbeschermingswet.
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Samenvatting
Antea Group heeft in september 2016 een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek
heeft bestaan uit een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van
boringen (verkennende fase). Dit in het kader van een bestemmingsplanwijziging van het
plangebied aan de Burgemeester de Grootstraat te Schaijk (gemeente Landerd).
Het plangebied ligt op de gemeentelijke archeologische beleidskaart binnen een zone met een
hoge archeologische verwachting. Voor het plangebied geldt dat bij bodemverstoringen dieper
dan 0,5 m onder maaiveld en groter dan 250 m2 een archeologisch onderzoek noodzakelijk is.
Archeologische resten kunnen in principe binnen het gehele plangebied verwacht worden.
Gezien de waarnemingen rondom het plangebied kunnen met name resten vanaf het laatneolithicum worden verwacht, hoewel eerdere perioden zeker niet uitgesloten kunnen worden.
Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek wordt een inventariserend veldonderzoek
door middel van boringen, verkennende fase, geadviseerd.
Uit het booronderzoek blijkt dat door de ontginning en het agrarisch in gebruik nemen van het
gebied een antropogeen dek is ontstaan dat mogelijk door plaggenbemesting zo dik is geworden.
Tegen de Burgemeester de Grootstraat aan is het antropogene dek beduidend minder dik (boring
3). Dit komt overeen met het beeld van de topografische kaarten (zie bureauonderzoek) waar de
Burgemeester de Grootstraat en de noordelijke zone van het plangebied bestaan uit bosgebied
en geen deel uitmaken van het bouwland.
Onder de A-horizont is of nog een BC-horizont aanwezig of direct de C-horizont. Dat betekent dat
de aanwezige bodemvorming in de top van de C-horizont is omgeploegd en is opgenomen in het
antropogene dek. De C-horizont kan worden geïnterpreteerd als Maasafzettingen, gezien de
grindrijke en grofzandige kenmerken. Matig fijn zand goed gesorteerd zand is niet aangetroffen,
er zijn dekzandafzettingen aanwezig in het plangebied.
Op grond van het uitgevoerde veldwerk luidt het advies om het plangebied vrij te geven voor de
voorgenomen ontwikkeling. Er worden op basis van de bodemopbouw geen intacte vindplaatsen
uit de steentijden meer verwacht. Daarnaast wordt de kans op het aantreffen van vindplaatsen
uit landbouwsamenlevingen laag ingeschat aangezien; alleen de diepste sporen, zoals
waterputten, zijn mogelijk als onderkant van het oorspronkelijke spoor nog aanwezig. Dit
betreffen puntlocaties en deze zijn niet met een vooronderzoek aan te tonen.
Voor vrijgegeven (delen van) plangebieden bestaat altijd de mogelijkheid dat er tijdens
graafwerkzaamheden toch losse sporen en vondsten worden aangetroffen. Het betreft dan vaak
kleine sporen of resten die niet door middel van een booronderzoek kunnen worden
opgespoord. Op grond van de Erfgoedwet 2015, artikel 5.10, dient zo spoedig mogelijk melding
te worden gemaakt van de vondst bij de Minister (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed:
telefoon 033-4217456). Een vondstmelding bij de gemeentelijk of provinciaal archeoloog kan
ook.
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1

Inleiding
In opdracht van CrooneBuro5 heeft Antea Group in september 2016 een archeologisch
onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek heeft bestaan uit een bureauonderzoek en inventariserend
veldonderzoek door middel van boringen (verkennende fase). Dit in het kader van een
bestemmingsplanwijziging van het plangebied aan de Burgemeester de Grootstraat te Schaijk
(gemeente Landerd).
De aanleiding tot het archeologisch onderzoek is de herinrichting van het plangebied. Voor de
herontwikkeling dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd. In het kader hiervan worden
diverse deelonderzoeken uitgevoerd, waaronder archeologie.
Het plangebied ligt op de gemeentelijke archeologische beleidskaart binnen een zone met een
hoge archeologische verwachting. Voor het plangebied geldt dat bij bodemverstoringen dieper
dan 0,5 m onder maaiveld en groter dan 250 m2 een archeologisch onderzoek noodzakelijk is.
Het bureauonderzoek en veldonderzoek zijn uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse
Archeologie (KNA), versie 3.3.
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Bureauonderzoek
Het doel van het uitvoeren van een archeologisch bureauonderzoek is het opstellen van een
gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Daarbij worden vragen
beantwoord zoals: “Waar kunnen we wat verwachten?” Voor het opstellen van een dergelijke
verwachting wordt gebruik gemaakt van reeds bekende archeologische waarnemingen,
historische kaarten, bodemkundige gegevens en informatie over de landschappelijke situatie. Een
gespecificeerde verwachting gaat in op de mogelijke aanwezigheid, het karakter, de omvang,
datering en eventuele (mate van) verstoring van archeologische waarden binnen het plangebied.

2.1

Beschrijving onderzoekslocatie

2.1.1

Begrenzing onderzoeks- en plangebied
Het is van belang een onderscheid te maken tussen onderzoeksgebied enerzijds en plangebied
anderzijds. Met het plangebied wordt het gebied bedoeld waarop de in de inleiding genoemde
plannen betrekking hebben. Binnen dit gebied kunnen eventueel aanwezige archeologische
resten worden verstoord.
Het onderzoeksgebied omvat het gebied waarover informatie verzameld is om een goed beeld te
krijgen van de archeologische waarden die van belang kunnen zijn. Dit gebied is veelal groter dan
het plangebied en verschilt naar gelang het te onderzoeken aspect. In dit geval wordt een zone
van circa 500 m rondom het plangebied voldoende geacht om het gespecificeerd
verwachtingsmodel op te kunnen stellen, omdat dit gebied landschappelijk en historisch gezien
aansluit op het plangebied.
Het plangebied ligt in het zuiden van Schaijk (zie ) aan de Burgemeester de Grootstraat. Ten
westen van het plangebied ligt de Molenaarstraat. Het plangebied is circa 4.500 m2 groot.

2.1.2

Huidig en toekomstig gebruik
Huidig gebruik plangebied
Op dit moment is het plangebied bebouwd met een zestal woningen en bijgebouwen Afbeelding
2). Daarnaast zijn delen van het plangebied als tuin in gebruik of bestraat (onder andere voor
parkeerterrein).
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Afbeelding 2: Luchtfoto met binnen rood kader plangebied Burgemeester de Grootstraat te Schaijk.

Consequenties toekomstig gebruik
In verband met de herinrichting van het plangebied worden bodemingrepen uitgevoerd. De
exacte diepte en omvang van de werkzaamheden is op dit moment nog niet bekend, maar de
graafwerkzaamheden reiken dieper dan 0,5 m onder maaiveld en beslaan een oppervlakte groter
dan 250 m2.

2.1.3

Archeologisch beleid
In de Wet op de Archeologische Monumentenzorg is de verantwoordelijkheid voor
archeologie(beleid) grotendeels bij de gemeentelijke overheid neergelegd. Gemeenten dienen
archeologie te borgen in hun ruimtelijk beleid, bijvoorbeeld door dubbelbestemmingen voor
archeologie op te nemen in bestemmingsplannen. Om dat te kunnen doen hebben veel
gemeenten een archeologische beleidskaart opgesteld. Op basis van deze kaart kan archeologie
in bestemmingsplannen worden verwerkt.
De gemeente Landerd heeft een eigen beleid opgesteld om het archeologisch bodemarchief te
beschermen.1 Op de archeologische beleidsadvieskaart ligt het plangebied in een zone met een
hoge verwachting (zie Afbeelding 3). Hiervoor geldt dat bij bodemverstoringen dieper dan 0,5 m
onder maaiveld en groter dan 250 m2 een archeologisch onderzoek noodzakelijk is (categorie 4
op de beleidskaart, waarde-archeologie 3 in het bestemmingsplan).

1

Zie www.landerd.nl
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Afbeelding 3: Uitsnede archeologische beleidskaart gemeente Landerd met oranje: hoge, licht oranje
middelhoge en geel lage archeologische verwachting (bron: www.landerd.nl).

2.1.4

Landschappelijke situatie
Geologie
Het plangebied ligt in het Brabantse zandgebied. Het plangebied zelf ligt op de Peelhorst, een
tektonisch stijgingsgebied. Het landschap waarin het onderzoeksgebied ligt, is in het Pleistoceen
en het Holoceen gevormd. Tijdens het Pleistoceen heeft de Maas door het gebied gestroomd. De
Maas was toen een vlechtende rivier met stroomgeulen, zand- en grindbanken (Formatie van
Beegden). Tijdens de laatste fase van het Pleistoceen (het Weichselien) is in verschillende fasen
op de rivierafzettingen door de wind plaatselijk zand afgezet. Het dekzand is tijdens de koudste
periodes van het Weichselien afgezet toen nauwelijks vegetatie aanwezig was en de wind vrij
spel had (Laagpakket van Wierden van de Formatie van Boxtel). 2
Het Holoceen (8.800 voor Chr. tot heden) kenmerkt zich door een blijvende klimaatsverbetering.
De wind nam in kracht af en alleen het fijnste dekzand werd nog verstoven. Omdat de begroeiing
op dat moment schaars was, kon het nog niet vastgelegde zand gaan stuiven en werden lage
duintjes in het landschap gevormd (Jonge dekzanden). Er werd een landschap gevormd van
elkaar afwisselende hogere delen en depressies. Het plangebied ligt op de scheiding waar
midden-Pleistocene afzettingen aan het oppervalk liggen en waar Jonge dekzanden zijn afgezet. 3
Vanaf de late middeleeuwen (1.000 - 1.200 na Chr.) vond, door grootschalige ontbossingen en
uitbreiding van cultuurgronden, weer verstuiving van zand plaats (door de wind) en zijn grote
stuifzandgebieden ontstaan.4

2

Berendsen 2004
STIBOKA 1976
4 Berendsen 2004
3
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Afbeelding 4: Afzettingen die aan of dicht aan het oppervlak liggen in de omgeving van het plangebied
(rode ster, bron: STIBOKA 1976, afb. 10).

Geomorfologie en AHN
Op de geomorfologische kaart is het plangebied niet gekarteerd omdat het binnen de bebouwde
kom ligt. Uit extrapolatie van de omliggende eenheden is het waarschijnlijk dat het plangebied
tot een horstglooiing behoort, waar al dan niet dekzand op is afgezet tijdens het laat-Pleistoceen
(code 3H1, Afbeelding 5).

Afbeelding 5: Uitsnede geomorfologische kaart met plangebied Burgemeester de Grootstraat ter hoogte
van ster (bron: Archis3).
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Het plangebied ligt op de rand van de Peelhorst, hetgeen duidelijk wordt op het AHN-beeld van
de omgeving van het plangebied (Actueel Hoogtebestand Nederland). Vanwege de bebouwing
zijn op detailniveau geen bijzonderheden binnen het plangebied waar te nemen. Het plangebied
ligt op 14,8 (noorden) tot 15,2 m + NAP.

Afbeelding 6: Uitsnede AHN met plangebied Burgemeester de Grootstraat ter hoogte van rood kader
(bron: ahn.nl).

Bodem en grondwater
Het plangebied ligt op de zuidelijke rand van een zone met hoge zwarte enkeerdgronden
bestaande uit leemarm en zwak lemig fijn zand (code zEZ21, zie Afbeelding 7). Deze gronden
liggen meestal als relatief hoge, langgerekte ruggen in het landschap in de nabijheid van oude
bewoningskernen (in dit geval Schaijk). Het humushoudende dek is veelal 0,7 tot 0,9 m dik. Direct
ten zuiden liggen in het voormalige bosgebied holtpodzolgronden bestaande uit grof zand (code
Y30). Deze gronden komen voor op het noordelijk deel van de Peelhorst.
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Afbeelding 7: Uitsnede bodemkaart met plangebied Burgemeester de Grootstraat ter hoogte van ster
(bron: Archis3).

2.1.5

Historische situatie en mogelijke verstoringen
Historische situatie
De wijk waarin het plangebied ligt is in de jaren ’70 van de vorige eeuw tot stand gekomen.
Daarvoor is het plangebied op historische kaarten onbebouwd en in gebruik geweest als
bouwland. De Burgemeester de Grootstraat is rond het midden van de 20e eeuw ontstaan.
Hiervoor lag ten zuiden van het plangebied een bosrand (hakhout) met heide. De Molenaarstraat
heette voorheen de Bruine Steeg. Ten zuiden van het plangebied ligt het gehucht Schaijksche
Hoek.
Mogelijke verstoringen
Ter plaatse van de bebouwing is de bodem waarschijnlijk verstoord door de aanleg van
funderingen en eventuele kelders. Voor de bebouwing worden geen grootschalige verstoringen
verwacht. Het plangebied is lange tijd in gebruik geweest als bouwland waarbij alleen in de
gebruikelijke verstoringen van agrarische activiteiten (zoals ploegen) worden verwacht.

2.2

Bekende waarden

2.2.1

Archeologische waarden
Gegevens uit ARCHIS: AMK-terreinen
Binnen het plangebied en in het onderzoekgebied komen geen geregistreerde AMK-terreinen
voor.
Gegevens uit ARCHIS: archeologische waarnemingen
Binnen het plangebied en in het onderzoekgebied komen geen waarnemingen voor. Op circa 1
km ten zuidoosten van het plangebied zijn diverse waarnemingen bekend waarbij vondsten en
sporen uit het mesolithicum tot en met de late middeleeuwen zijn aangetroffen, zoals een
urnenveld, vuursteen en keramiek (onder andere waarnemingen 17852, 35263, 38437, 38897,
38866, 38867, 38900, 38901, 44183). Het betreft onder andere een vondstlocatie nabij een ven.
Gegevens uit ARCHIS: eerdere onderzoeken
Rondom het plangebied zijn enkele booronderzoeken uitgevoerd. Ter hoogte van de Hoekstraat
is een verstoord bodemprofiel aangetroffen en zijn er geen aanwijzingen voor de aanwezigheid
van archeologische resten (onderzoeksmelding 22601). Ter hoogte van de Schutsboomstraat is
op basis van het booronderzoek wel vervolgonderzoek geadviseerd (onderzoeksmelding 44660 /
44661). Er is onder het deels verstoorde plaggendek een intacte bodemopbouw aangetroffen.
Naar aanleiding hiervan zijn twee inventariserende veldonderzoeken door middel van
proefsleuven uitgevoerd. Ter hoogte van de Schutsboomstraat 61 is in de proefsleuf één enkel
spoor aangetroffen (onderzoeksmelding 46387). Omdat er geen verdere aanwijzingen voor een
archeologische vindplaats zijn aangetroffen, is geen verder archeologisch onderzoek uitgevoerd. 5
Aan de Schutsestraat 63 zijn geen sporen of vondsten aangetroffen, hier is eveneens geen verder
archeologisch onderzoek uitgevoerd.6
5
6

Van der Graaf 2011
Van der Graaf 2011a
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OM-nr

Uitvoerder

Type onderzoek

Jaar uitvoering

22601 RAAP Archeologisch Adviesbureau

Archeologisch: booronderzoek

2007

44660 Becker en Van de Graaf

Archeologisch: booronderzoek

2010

44661 Becker en Van de Graaf

Archeologisch: booronderzoek

2010

46387 Becker en Van de Graaf

Archeologisch: proefsleuven

2011

46388 Becker en Van de Graaf

Archeologisch: proefsleuven

2011

Tabel 1. Eerder uitgevoerde onderzoeken binnen onderzoeksgebied (bron: ARCHIS).

2.2.2

Ondergrondse bouwhistorische waarden
Er worden binnen het plangebied geen ondergrondse bouwhistorische waarden verwacht. 7

2.3

Archeologische verwachting

2.3.1

Bestaande verwachtingskaarten
Provinciale verwachtingskaart
De provincie Noord-Brabant heeft vanuit bescherming en versterking van haar kernkwaliteiten
een cultuurhistorische waardenkaart samengesteld en een aantal gebieden geselecteerd. In
totaal zijn zestien archeologische landschappen geselecteerd en beschreven. De inzet van dit
erfgoed is om de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving te verhogen en de verbinding van dit
erfgoed met haar inwoners te stimuleren. Het plangebied ligt niet in een archeologisch
aandachtsgebied van de provincie.8
Gemeentelijke verwachtingskaart
Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Landerd ligt het plangebied in een zone met
een hoge verwachting op het aantreffen van archeologische resten. 9 De verwachting is gebaseerd
op de hogere ligging ten opzichte van het noordelijk gelegen gebied. Het plangebied ligt op de
overgang.

7

www.atlasleefomgeving.nl
http://noord-brabant.maps.arcgis.com
9 www.landerd.nl
8
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Afbeelding 8: Uitsnede archeologische beleidskaart gemeente Landerd met ter hoogte van rood kader het
plangebied aan de Burgemeester de Grootstraat in Landerd (donkeroranje: hoge, licht-oranje: middelhoge
geel: lage en grijs geen verwachting / vrijgegeven; bron: www.landerd.nl).

2.3.2

Gespecificeerde archeologische verwachting
Op basis van de verzamelde gegevens in het bureauonderzoek kan de volgende gespecificeerde
archeologische verwachting worden opgesteld:
Datering
Op basis van de aanwezige rivierzanden met daarop afzetting van de dekzanden
(in verschillende fases) kunnen in het plangebied resten vanaf het paleolithicum worden
verwacht. Hoewel in de omgeving niet veel bekende vindplaatsen aanwezig zijn wordt de kans
op het aantreffen van resten vanaf het laat-neolithicum hoog ingeschat gezien de ligging op de
overgang van de peelrand. Het aantreffen van vindplaatsen van voor het laat-neolithicum wordt
lager ingeschat, deze vindplaatsen komen vrij weinig voor in de wijdere omgeving.
Complextype
Uit de periode paleolithicum-mesolithicum kunnen tijdelijke kampementen van jagersverzamelaars worden aangetroffen.
Uit de periode neolithicum-late middeleeuwen kunnen datasets worden aangetroffen die
samenhangen nederzettingsresten/-sporen. Op basis van historische kaarten (zonder
aanwijzingen voor bewoning) worden uit de nieuwe tijd vooral sporen van agrarische activiteit
verwacht, zoals greppels en perceelscheidingen.
Omvang
De omvang van mogelijke vindplaatsen kan variëren van een puntvondst tot een
nederzettingsterrein van meer dan één hectare.
Diepteligging
Sporen vanaf de middeleeuwen / nieuwe tijd worde onderin een eventueel esdek verwacht.
Sporen van voor deze periode worden in de top van het dekzand verwacht, in het dekzand zelf
of op de rivierafzettingen.
Locatie
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Binnen het gehele plangebied worden archeologische resten verwacht. Ter plaatse van de
huidige bebouwing kan de bodem verstoord zijn door fundering en onderkeldering.
Uiterlijke kenmerken
Paleolithicum tot laat-neolithicum: vuursteenverspreiding, indicaties van bewerking van
vuursteen, halffabricaten, productieafval, productiegereedschap (o.a. geweiknoppen en
klopstenen). Indicaties van kortdurende nederzettingen/kampen: haardkuilen, verbrand
vuursteen. Indicaties van jacht/voedselverzameling en -bereiding: werktuigen, spitsen, bijlen,
schrabbers, stekers.
Laat-neolithicum tot en met nieuwe tijd: resten en structuren die wijzen op een sedentair,
agrarisch bestaan. Nederzettingen: paalgaten (huizen, spiekers, opstallen, schuren), greppels,
waterputten met houten beschoeiingen, afvalkuilen en erfafscheidingen. In de Romeinse tijd
ook stenen funderingen. Vondsten: met name aardewerk: tot en met de ijzertijd handgevormd,
vanaf de Romeinse tijd ook gedraaid aardewerk . Daarnaast kunnen verbrand bot en metaal
worden aangetroffen. In diepe grondsporen, zoals greppels en waterputten, kan ook nietverbrand bot en hout worden aangetroffen.
Mogelijke verstoringen
Ter plaatse van de bebouwing is de bodem waarschijnlijk verstoord door de aanleg van
funderingen en eventuele kelders. Voor de bebouwing worden geen grootschalige verstoringen
verwacht. Het plangebied is lange tijd in gebruik geweest als bouwland waarbij alleen in de
gebruikelijke verstoringen van agrarische activiteiten (zoals ploegen) worden verwacht.

2.4

Conclusies en advies voor vervolgonderzoek
Archeologische resten kunnen in principe binnen het gehele plangebied verwacht worden.
Gezien de archeologische waarnemingen rondom het plangebied kunnen met name resten vanaf
het laat-neolithicum worden verwacht, hoewel eerdere perioden zeker niet uitgesloten kunnen
worden. Op de archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart van de gemeente Landerd
heeft het plangebied een hoge verwachtingswaarde gekregen.
Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek wordt een inventariserend veldonderzoek
door middel van boringen, verkennende fase, geadviseerd. Met dit booronderzoek kan de
bodemopbouw en kunnen eventuele verstoringen in kaart worden gebracht. Gezien de grote van
het plangebied (4.500m2) worden zes boringen geadviseerd tot in ieder geval 0,3 m in de
onverstoorde C-horizont of tot maximaal 2 m – mv. De boringen worden uitgevoerd met
Edelmanboor met een diameter van 7/10 cm. Boorkernen worden visueel geïnspecteerd op
eventueel aanwezig vondstmateriaal.
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3

Veldonderzoek

3.1

Doel- en vraagstelling
Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen van de archeologische
verwachting, zoals deze op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek is opgesteld.
Het uitgevoerde onderzoek betreft een inventariserend veldonderzoek door middel van
boringen, verkennende fase. Een verkennend onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van
eventuele verstoringen in de bodem, het verkrijgen van enig inzicht in de bodemopbouw van het
gebied en aldus het in kaart brengen van kansrijke en kansarme zones wat betreft archeologie.
Het onderzoek dient antwoord te geven op de volgende vragen:










3.2

Wat is de bodemopbouw en zijn er aanwijzingen voor bodemverstoringen?
Is er binnen het plangebied een vindplaats aanwezig en/of zijn er archeologische
indicatoren aangetroffen die hierop kunnen wijzen? Zo ja, wat is de aard,
conserveringstoestand en datering van deze indicatoren/vindplaats?
Indien archeologische lagen aanwezig zijn; op welke diepte bevinden deze zich en wat is de
maximale diepte?
Waaruit bestaat of bestaan deze archeologische laag of lagen?
In welke mate wordt een eventueel aanwezige vindplaats verstoord door realisatie van
geplande bodemingrepen?
Hoe kan deze verstoring door planaanpassing tot een minimum worden beperkt?
In welke mate stemmen de resultaten van het veldwerk overeen met de verwachtingen van
de bureaustudie?
Wat zijn de aanbevelingen? Is nader onderzoek noodzakelijk? En zo ja, waaruit kan deze
bestaan?

Onderzoeksopzet en werkwijze

10

Datum uitvoering

11-10-2016

Veldteam
Weersomstandigheden

M. Arkema (KNA-prospector), G. Boer, (milieukundig
veldmedewerker)
Bewolkt, circa 12oC

Boortype

Edelman 7 cm, ramguts, schep, zuigerboor en puinboor

Methode conform
Leidraad SIKB10
Aantal boringen

Niet van toepassing, verkennende fase

Oriëntatie grid t.o.v. geomorfologie/paleolandschap
Wijze inmeten boringen

Zoveel mogelijk verspreid over het terrein, rekening houdend met
bebouwing, kabels en leidingen.

Zes

Toughpad GPS

Tol e.a. 2012
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3.3

Overige toegepaste
methoden
Wijze onderzoek /
beschrijving boorkolom
Verzamelwijze archeologische indicatoren
Bemonstering

Niet van toepassing

Vondstzichtbaarheid aan
oppervlak
Omschrijving
oppervlaktekartering

Nihil vanwege bestrating en gras / begroeiing

Conform NEN 5104 / ASB
Verbrokkelen / doorwoelen
Niet van toepassing

Niet van toepassing

Resultaten
Voor een overzicht van de boringen wordt verwezen naar de boorprofielen in Bijlage 3 en de
situatiekaart in de kaartenbijlage. Door de aanwezige bebouwing en kabels en leidingen zijn de
boringen niet gelijk verspreid over het terrein gezet.

3.3.1

Bodemopbouw
De tijdens het booronderzoek aangetroffen bodemopbouw is in grote lijn in alle boringen gelijk.
In boringen 1 t/m 5 is een opgebracht pakket van cunetzand of (sterk) grindhoudend zand
aangetroffen. Alleen in boring 6 is sprake van een bouwvoor vanwege de aanwezigheid van een
gazon. Vervolgens is sprake van een 0,3 tot 1,1 m dikke A-horizont, bestaande uit matig grof,
sterk humeus, matig tot sterk grindig donker grijsbruin of bruinzwart zand. Richting de
Burgemeester de Grootstraat wordt het pakket minder dik (in boring 3 0,3 m dik). In boring 6 zijn
onder in het donkere pakket resten van een E- en B-horizont waargenomen.

Afbeelding 9: Boring 4 met onder het cunetzand het opgebrachte pakket met daaronder een restant BChorizont die overgaat in de C-horizont.
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In drie boringen (2, 4, 5) is onder de A-horizont nog een restant van de BC-horizont aanwezig die
langzaam overgaat in de C-horizont. In boring 6 is de top van de C-horizont bruinoranje, het was
niet duidelijk of dit een restant BC-horizont betreft of roestvorming is in de top van de Chorizont.
Onder de A- of BC-horizont is de C-horizont aangetroffen, bestaande uit slecht gesorteerde
(matig) grove, grindrijke zandafzettingen, variërend in kleur en 6 matig roesthoudend.
Interpretatie
Door de ontginning en het agrarisch in gebruik nemen van het gebied is een antropogeen dek
ontstaan dat mogelijk door plaggenbemesting zo dik is geworden. Tegen de Burgemeester de
Grootstraat aan is het antropogene dek beduidend minder dik (boring 3). Dit komt overeen met
het beeld van de topografische kaarten (zie bureauonderzoek) waar de Burgemeester de
Grootstraat en de noordelijke zone van het plangebied bestaan uit bosgebied en geen deel
uitmaken van het bouwland.
Onder de A-horizont is of nog een restant BC-horizont of direct de C-horizont aanwezig. Dat
betekent dat eventuele bodemvorming in de top van de C-horizont is omgeploegd en is
opgenomen in het antropogene dek. Archeologische resten worden in de top van de C-horizont
verwacht, uit de boringen blijkt dat de top geheel is opgenomen in het opgebrachte dek.
De C-horizont kan worden geïnterpreteerd als Maasafzettingen, gezien de grindrijke en
grofzandige kenmerken. Matig fijn zand goed gesorteerd zand is niet aangetroffen, er zijn
dekzandafzettingen aanwezig in het plangebied.

3.3.2

Archeologie
Er zijn tijdens het veldonderzoek geen archeologische indicatoren aangetroffen. Het gaat hier
echter wel om een verkennende fase van het inventariserend veldonderzoek door middel van
boringen. Het doel van de verkennende fase van het veldonderzoek is het in kaart brengen van
de bodemopbouw en het aantonen van eventuele bodemverstoringen. De afwezigheid van
archeologische indicatoren kan dan ook niet worden beschouwd als indicatie voor de afwezigheid
van een archeologische vindplaats.
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4

Conclusies en advies

4.1

Conclusies

Wat is de bodemopbouw en zijn er aanwijzingen voor bodemverstoringen?
Tijdens het veldonderzoek blijkt dat binnen het plangebied de top van het antropogeen
gevormde dek is geroerd. Onder de geroerde laag is het dek nog in tact. Het dek ligt direct op de
C- of BC-horizont. In één boring zijn onderin het esdek restanten van een E- en B- horizont
waargenomen. Op basis van de boringen blijkt dat de voormalige top van de C-horizont is
opgenomen in het antropogene dek door het ploegen.


Is er binnen het plangebied een vindplaats aanwezig en/of zijn er archeologische indicatoren
aangetroffen die hierop kunnen wijzen? Zo ja, wat is de aard, conserveringstoestand en
datering van deze indicatoren/vindplaats?
Binnen het plangebied zijn geen aanwijzingen voor een vindplaats aangetroffen. De boringen
laten zien dat de top van de C-horizont is omgeploegd en opgenomen in het opgebrachte
antropogene dek. De kans op het aantreffen van vindplaatsen uit de steentijden wordt hierdoor
zeer klein geacht; als er al resten van aanwezig waren zijn die verstoord. Voor het aantreffen van
resten van nederzettingen en grafvelden uit de perioden van landbouwgemeenschappen wordt
de kans laag ingeschat dat er resten aangetroffen kunnen worden, met uitzondering van diepe
sporen zoals waterputten. Dit betreft echter puntlocaties, die niet met een vooronderzoek
aangetoond kunnen worden.


Indien archeologische lagen aanwezig zijn; op welke diepte bevinden deze zich en wat is de
maximale diepte?
Niet van toepassing, er zijn geen archeologische lagen aangetroffen.

Waaruit bestaat of bestaan deze archeologische laag of lagen?
Niet van toepassing (zie hierboven).


In welke mate wordt een eventueel aanwezige vindplaats verstoord door realisatie van
geplande bodemingrepen?
Vooralsnog wordt de kans op het aantreffen van vindplaatsen laag ingeschat (zie hierboven) en
zal de realisatie van de bouwplannen geen eventueel aanwezige vindplaatsen verstoren.

Hoe kan deze verstoring door planaanpassing tot een minimum worden beperkt?
Niet van toepassing, zie hierboven.


In welke mate stemmen de resultaten van het veldwerk overeen met de verwachtingen van
de bureaustudie?
De bevindingen van het booronderzoek bevestigen de verwachtingen van het bureauonderzoek.
Er is een esdek aangetroffen op de rivierafzettingen van de Maas. Er zijn geen dekzandafzettingen aangetroffen.


Wat zijn de aanbevelingen? Is nader onderzoek noodzakelijk? En zo ja, waaruit kan deze
bestaan?
Zie paragraaf 4.2.
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4.2

(Selectie)advies
Op grond van het uitgevoerde veldwerk luidt het advies om het plangebied vrij te geven voor de
voorgenomen ontwikkeling. Er worden op basis van de bodemopbouw geen intacte vindplaatsen
uit de steentijden meer verwacht. Daarnaast wordt de kans op het aantreffen van vindplaatsen
uit landbouwsamenlevingen laag ingeschat aangezien; alleen de diepste sporen, zoals
waterputten, zijn mogelijk als onderkant van het oorspronkelijke spoor nog aanwezig. Dit
betreffen puntlocaties en deze zijn niet met een vooronderzoek aan te tonen.
Voor vrijgegeven (delen van) plangebieden bestaat altijd de mogelijkheid dat er tijdens
graafwerkzaamheden toch losse sporen en vondsten worden aangetroffen. Het betreft dan vaak
kleine sporen of resten die niet door middel van een booronderzoek kunnen worden
opgespoord. Op grond van de Erfgoedwet 2015, artikel 5.10, dient zo spoedig mogelijk melding
te worden gemaakt van de vondst bij de Minister (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed:
telefoon 033-4217456). Een vondstmelding bij de gemeentelijk of provinciaal archeoloog kan
ook.

Antea Group
Oosterhout, oktober 2016
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Bijlage 1: Archeologische perioden
Als bijlage op de resultaten en verzamelde gegevens wordt hieronder een algemene ontwikkeling van de bewonersgeschiedenis in Nederland geschetst.
Gedurende het paleolithicum (300.000-8800 voor Chr.) hebben moderne mensen (homo sapiens) onze streken
tijdens de warmere perioden wel bezocht, doch sporen uit deze periode zijn zeldzaam en vaak door latere
omstandigheden verstoord. De mensen trokken als jager-verzamelaars rond in kleine groepen en maakten gebruik
van tijdelijke kampementen. De verschillende groepen jager-verzamelaars exploiteerden kleine territoria, maar
verbleven, afhankelijk van het seizoen, steeds op andere locaties.
In het mesolithicum (8800-4900 voor Chr.) zette aan het begin van het Holoceen een langdurige
klimaatsverbetering in. De gemiddelde temperatuur steeg, waardoor geleidelijk een bosvegetatie tot ontwikkeling
kwam en de variatie in flora en fauna toenam. Ook in deze periode trokken de mensen als jager-verzamelaars rond.
Voorwerpen uit deze periode bestaan voornamelijk uit voor de jacht ontworpen vuurstenen spitsjes.
De hierop volgende periode, het neolithicum (5300-2000 voor Chr.), wordt gekenmerkt door een overschakeling
van jager-verzamelaars naar sedentaire bewoners, met een volledig agrarische levenswijze. Deze omwenteling ging
gepaard met een aantal technische en sociale vernieuwingen, zoals huizen, geslepen bijlen en het gebruik van
aardewerk. Door de productie van overschot kon de bevolking gaan groeien en die bevolkingsgroei had tot gevolg
dat de samenleving steeds complexer werd. Uit het neolithicum zijn verschillende grafmonumenten bekend, zoals
hunebedden en grafheuvels.
Het begin van de bronstijd (2000-800 voor Chr.) valt samen met het eerste gebruik van bronzen voorwerpen, zoals
bijlen. Het gebruik van vuursteen was hiermee niet direct afgelopen. Vuursteenmateriaal uit de bronstijd is meestal
niet goed te onderscheiden van dat uit andere perioden. Het aardewerk is over het algemeen zeldzaam. De
grafheuveltraditie die tijdens het neolithicum haar intrede deed werd in eerste instantie voortgezet, maar rond
1200 voor Chr. vervangen door begravingen in urnenvelden. Het gaat hier om ingegraven urnen met crematieresten
waar overheen kleine heuveltjes werden opgeworpen, eventueel omgeven door een greppel.
In de ijzertijd (800-12 voor Chr.) werden de eerste ijzeren voorwerpen gemaakt. Ten opzichte van de bronstijd
traden er in de aardewerktraditie en in het gebruik van vuursteen geen radicale veranderingen op. De mensen
woonden in verspreid liggende hoeven of in nederzettingen van enkele huizen. Op de hogere zandgronden
ontstonden uitgebreide omwalde akkercomplexen (celtic fields). In deze periode werden de kleigebieden ook in
gebruik genomen door mensen afkomstig van de zandgebieden. Opvallend zijn de verschillen in materiële welstand.
Er zijn zogenaamde vorstengraven bekend in Zuid-Nederland, maar de meeste begravingen vonden plaats in
urnenvelden.
Met de Romeinse tijd (12 voor Chr. tot 450 na Chr.) eindigt de prehistorie en begint de geschreven geschiedenis. In
47 na Chr. werd de Rijn definitief als rijksgrens van het Romeinse Rijk ingesteld. Ter controle van deze zogenaamde
limes werden langs de Rijn castella (militaire forten) gebouwd. De inheems leefwijze handhaafde zich wel, ook al
werd de invloed van de Romeinen steeds duidelijker in soorten aardewerk (o.a. gedraaid) en een betere
infrastructuur. Onder meer ten gevolge van invallen van Germaanse stammen ontstond er instabiliteit wat
uiteindelijk leidde tot het instorten van de grensverdediging langs de Rijn.
Over de middeleeuwen (450-1500 na Chr.), en met name de vroege middeleeuwen (450-1000 na Chr.), zijn nog veel
zaken onbekend. Archeologische overblijfselen zijn betrekkelijk schaars. De politieke macht was na het wegvallen
e
van de Romeinen in handen gekomen van regionale en lokale hoofdlieden. Vanaf de 10 eeuw ontstaat er weer
enige stabiliteit en is een toenemende feodalisering zichtbaar. Door bevolkingsgroei en gunstige klimatologische
omstandigheden werd in deze periode een begin gemaakt met het ontginnen van bos, heide en veen. Veel van onze
huidige steden en dorpen dateren uit deze periode.
De hierop volgende periode 1500 – heden wordt aangeduid als nieuwe tijd.

Bijlage 2: Archeologische Monumentenzorg (AMZ)

Schema Archeologische Monumentenzorg (AMZ)

Schema Archeologische Monumentenzorg (AMZ)
Verklarende woordenlijst Archeologische Monumentenzorg (AMZ)
Archeologische begeleiding (STAP 5c)
Een archeologische begeleiding wordt uitgevoerd wanneer proefsleuven of en
opgraving niet mogelijk zijn door bijvoorbeeld civieltechnische beperkingen.
Archeologische indicatoren
Hiermee worden aanwijzingen in de bodem bedoeld die duiden op menselijke
activiteiten in het verleden, zoals aardewerkscherven, houtskool, botmateriaal,
vondstlagen, etc.
Archis
Archeologisch informatiesysteem voor Nederland. Een digitale databank met
gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen.
Bureauonderzoek (STAP 1)
Het bureauonderzoek is een rapportage waarin een gespecificeerd
archeologisch verwachtingsmodel wordt opgesteld aan de hand van
geomorfologische en bodemkaarten, de Archeologische Monumentenkaart
(AMK), het Archeologisch Informatiesysteem (ARCHIS), historische kaarten en
archeologische publicaties.
Fysiek beschermen (STAP 4c)
De archeologische resten blijven in de bodem behouden door bijvoorbeeld
planaanpassingen.
Geofysisch onderzoek
Meetapparatuur brengt archeologische verschijnselen in de bodem
driedimensionaal in kaart zonder te boren of te graven. Dit kan bijvoorbeeld
door radar-, weerstandsonderzoek of elektromagnetische metingen.
Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel
Dit model geeft op detailniveau voor het plangebied aan wat aan archeologische
vindplaatsen aanwezig kan zijn. Op basis van dit verwachtingsmodel wordt
bepaald of een inventariserend veldonderzoek nodig is en wat de juiste
methode is om eventueel aanwezige archeologische resten aan te tonen.
Inventariserend veldonderzoek (IVO) (STAP 2)
Tijdens een inventariserend veldonderzoek worden archeologische waarden in
het veld geïnventariseerd en gedocumenteerd. Waar is wat in de bodem
aanwezig? De inventarisatie kan bestaan uit een inventariserend veldonderzoekoverig (door middel van een booronderzoek, veldkartering en/of geofysisch
onderzoek) en/of een inventariserend veldonderzoek door middel van
proefsleuven. Wat de beste methode is, hangt sterk af van de omstandigheden
en de aard van de vindplaats.
Inventariserend veldonderzoek - overig (IVO-o) (STAP 2b of 2c)
Bij een Inventariserend veldonderzoek - overig door middel van boringen (IVOo) worden boringen gezet door middel van een handboor of guts.
Inventariserend veldonderzoek -proefsleuven (IVO-p) (STAP 2f)
Proefsleuven zijn lange sleuven van twee tot vijf meter breed die worden
aangelegd in de zones waar aanwijzingen zijn voor het aantreffen van
archeologische vindplaatsen.
Inventariserend veldonderzoek (IVO) - Verkennende fase (STAP 2b)
Wanneer bij het bureauonderzoek onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om
een gespecificeerd verwachtingsmodel op te stellen, wordt een inventariserend
veldonderzoek - verkennende fase uitgevoerd. In deze fase wordt onderzocht of
de bodem nog intact is, wat de bodemopbouw is en hoe deze invloed heeft
gehad op de locatiekeuze van de mens in het verleden. Het onderzoek is
bedoeld om kansarme zones om archeologische resten aan te treffen uit te
sluiten en kansrijke zones te selecteren voor vervolgonderzoek. Een verkennend
onderzoek kent een relatief lage onderzoeksintensiteit en wordt meestal
uitgevoerd door middel van boringen.
Inventariserend veldonderzoek (IVO) - Karterende fase (STAP 2c of 2f)

Tijdens een inventariserend veldonderzoek - karterende fase wordt het
plangebied systematisch onderzocht op de aanwezigheid van
archeologische sporen en/of vondsten. De intensiteit van onderzoek is
groter dan in de verkennende fase, bijvoorbeeld door een groter aantal
boringen per hectare of door het aanleggen van proefsleuven.
Inventariserend veldonderzoek (IVO) - Waarderende fase (STAP 2f)
Tijdens de waarderende fase wordt aangegeven of de aangetroffen
archeologische vindplaatsen behoudenswaardig zijn. Dat betekent dat de
aard, omvang, datering, conservering en inhoudelijke kwaliteit van de
vindplaats(en) wordt vastgesteld. Wanneer de waardering van de
archeologische resten laag is, hoeft geen verder archeologisch onderzoek
te worden uitgevoerd. Het plangebied wordt 'vrijgegeven'. Wanneer de
resten behoudenswaardig zijn, wordt in eerste instantie behoud in situ
(ter plekke in de bodem) nagestreefd. Wanneer dit door de voorgenomen
ontwikkelingen niet mogelijk is, wordt vervolgonderzoek uitgevoerd in de
vorm van een opgraving of archeologische begeleiding. Vaak wordt deze
fase gecombineerd uitgevoerd met het inventariserend veldonderzoek
karterende fase.
Opgraving (STAP 5c)
Wanneer door de toekomstige ontwikkelingen aanwezige archeologische
resten in de bodem niet behouden kunnen worden, wordt een opgraving
uitgevoerd. Tijdens de opgraving worden archeologische resten
gedocumenteerd, gefotografeerd en bestudeerd. Hierdoor wordt
informatie over het verleden zo goed mogelijk vastgelegd en behouden.
Plan van Aanpak (PvA) (STAP 2a)
Voor een booronderzoek is een Plan van Aanpak (PvA) noodzakelijk. Het
PvA beschrijft hoe het veldwerk wordt uitgevoerd en uitgewerkt.
Programma van Eisen (PvE) (STAP 2d of 5a)
Voor het uitvoeren van een inventariserend veldonderzoek proefsleuven, archeologische begeleiding of opgraving is een Programma
van Eisen (PvE) noodzakelijk. Het PvE beschrijft het doel, vraagstelling en
uitvoeringsmethode van het archeologisch onderzoek. Dit document
wordt beschouwd als basisdocument voor archeologisch veldonderzoek
waarmee de inhoudelijke kwaliteit gewaarborgd wordt. Het PvE wordt
goedgekeurd door het bevoegd gezag (gemeente, provincie of het rijk).
Quickscan
In een quickscan wordt geïnventariseerd of en waar archeologisch
onderzoek moet worden uitgevoerd.
Selectieadvies (STAP 3)
In het selectieadvies wordt op archeologisch inhoudelijke argumenten het
advies gegeven welke delen van het plangebied vrijgegeven kunnen
worden voor verdere ontwikkeling en welke delen behouden of
opgegraven moeten worden.
Selectiebesluit (STAP 4)
De bevoegde overheid (gemeente, provincie of soms het rijk) geeft op
basis van het selectieadvies aan welke maatregelen genomen worden. De
bevoegde overheid kan van het selectieadvies afwijken indien zij dat
nodig acht.
Veldkartering
Bij een veldkartering wordt het plangebied systematisch belopen om
archeologische oppervlaktevondsten te verzamelen.
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Bijlage 3: Profielbeschrijvingen met waarnemingen
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Coördinaten: 171691,62 / 416785,72

Coördinaten: 171675,26 / 416791,66

0
-25
-50

0

30

60

braak
Zand, uiterst grof, zwak
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1 Organisatorische en algemene
gegevens
Door CroonenBuro5 te Oosterhout is voorliggend akoestisch onderzoek behorende bij
de locatie Burgemeester de Grootstraat / Molenaarsstraat te Schaijk, gemeente Landerd verricht. Op deze locatie wordt de bouw van woningen mogelijk gemaakt. In het
kader van de Wet geluidhinder is een woning een geluidgevoelig object.
Conform de Wet geluidhinder heeft iedere weg een zone. Uitzonderingen daarop zijn
wegen die in een 30 km-zone zijn opgenomen en wegen die als woonerf bestemd zijn.
Van deze uitzonderingen is geen sprake vanwege de N321 (80 km/uur). De zone van
de N321 is 250 meter aan weerszijde van de weg. De toekomstige woningen zijn binnen de zone geprojecteerd. Derhalve dient voor de woningen vanwege de N321 een
akoestisch onderzoek te worden opgesteld. Het akoestisch onderzoek heeft tot doel de
geluidbelasting vanwege de weg op de gevels van de te projecteren geluidgevoelige
bebouwing te bepalen en te toetsen aan de grenswaarden die in de Wet geluidhinder
zijn gesteld.
In het kader van de Wet ruimtelijke ordening dient aangetoond te worden dat er sprake
is van een goed woon- en leefklimaat. Derhalve kunnen 30 km wegen waarvan verwacht wordt dat zij een substantiële bijdrage leveren aan de geluidbelasting op de gevels van de te projecteren woningen in het onderzoek te worden betrokken. Er zijn geen
30 km wegen in de directe omgeving van het plangebied gelegen die een substantiële
akoestische bijdrage leveren.
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2 Algemeen
2.1

De Wet geluidhinder

De Wet geluidhinder heeft tot doel om door het stellen van regels en voorschriften de
geluidhinder te beperken door het voorkomen dat de geluidhinder ontstaat (in nieuwe
situaties) dan wel het bestrijden van de reeds bestaande geluidsoverlast (betreffende
maatregelen in bestaande situaties).
Van een nieuwe situatie wordt gesproken als het gaat om nieuw te projecteren wegen
of woningen of andere geluidsgevoelige objecten in een nieuw bestemmingsplan of de
aanleg van een (spoor)weg buiten toepassing van een bestemmingsplanprocedure.
Volgens artikel 77 zijn Burgemeester en Wethouders verplicht bij het vaststellen of herzien van een bestemmingsplan een akoestisch onderzoek in te stellen naar:
— de geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidsgevoelige objecten
binnen de geluidzone van een (spoor)weg;
— de doeltreffendheid van maatregelen ter beperking van de geluidbelasting.
Bij het bestrijden van de geluidhinder kunnen drie categorieën van geluidsbeperkende
maatregelen worden onderscheiden.
1 Bronbestrijding (wegverkeer: stillere motorvoertuigen, lagere snelheden, toepassing
van geluidsarme wegdekken, optimalisatie van de verkeersstructuur, beperking
vrachtverkeer etc., railverkeer: inzet van schijfgeremd reizigersmaterieel, inzet van
kunststofremblokken bij goederentreinen, toepassing van raildempers etc.).
2 Beperking van de geluidsoverdracht (geluidswallen en schermen, afstand houden
tot de (spoor)weg).
3 Beschermen van de ontvanger (door maatregelen voor en aan de gevel en goede
akoestische indeling van een woning of andere geluidsgevoelige objecten, gevelisolatie).

2.2

Algemene normen

De normen, welke dienen te worden gehanteerd, zijn afhankelijk van de situatie. In de
Wet geluidhinder worden, zoals eerder genoemd, nieuwe en bestaande situaties onderscheiden.
Nieuwe situaties
Onder nieuwe situaties vallen:
A nieuw te projecteren woningen (en andere geluidsgevoelige bebouwing);
B nieuwe (spoor)wegaanleg.
In voorliggend akoestisch onderzoek is sprake van nieuw te projecteren geluidsgevoelige bebouwing. Volgens de Wet geluidhinder geldt voor alle geluidsgevoelige bestemmingen een voorkeursgrenswaarde van 48 dB.
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Wanneer deze waarden worden overschreden en geluidsbeperkende maatregelen niet
mogelijk en/of doelmatig zijn kunnen Burgemeester en Wethouders, onder voorwaarden, een hogere maximaal toelaatbare geluidbelasting vaststellen. De waarden zijn
aan de in de Wet geluidhinder opgenomen maxima gebonden. Voorop staat dat er in
ieder geval dat er sprake moet zijn van een goed woon- en leefklimaat. Daartoe zijn in
het verzoek hogere waarde aanvullende eisen c.q. inspanningsverplichtingen opgenomen. Bovendien moet, middels de toelichting bij het bestemmingsplan, worden aangetoond dat er sprake is van de wenselijkheid tot het bouwen van woningen of andere geluidgevoelige objecten op genoemde locatie.
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3 Reken- en meetvoorschriften
Voor het bepalen van de geluidbelasting is het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder
2012 gehanteerd.
De rekenmethode I is bedoeld voor de meer eenvoudige berekeningen zoals voor woningen langs een rechte (spoor)weg. De berekeningsposities (waarneempunten) hebben rechtstreeks zicht op de as van de (spoor)weg respectievelijk op de rijstroken. Ook
kan de methode gehanteerd worden als de woning op een grote afstand van een relatief kleine weg wordt gesitueerd.
De rekenmethode II wordt toegepast voor situaties waarbij reflecties, afschermingen
van verschillende hoogtes, hellingen, bochten, verschillen in wegdek en intensiteiten
etc. een belangrijke invloed hebben op de geluidbelasting. In voorliggend onderzoek
zijn de berekeningen middels het programma Geomilieu V3.11 uitgevoerd met SRM II.

3.1

Correctie volgens artikel 110g Wet geluidhinder

Vanwege de verwachting dat het wegverkeer op middellange termijn stiller wordt, kan
op grond van artikel 110g van de Wet geluidhinder een aftrek worden toegepast. Voor
wegen waarop met een snelheid van 70 km/uur en meer wordt gereden (buitenstedelijk gebied) is deze aftrek:
- 2 dB;
- 3 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 56 dB is (geldt tot
1 juli 2018);
- 4 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 57 dB is (geldt tot
1 juli 2018).
Voor de overige wegen geldt een aftrek van 5 dB (stedelijk gebied).

3.2

Buitenstedelijk en stedelijk gebied

Als buitenstedelijk gebied wordt beschouwd het gebied buiten de bebouwde kom, alsmede het gebied binnen de bebouwde kom voor zover liggend binnen de zone langs
een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (voor het begrip zone zie hierna). Als stedelijk gebied wordt beschouwd het gebied binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde
kom voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld
in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens.

3.3

Zones langs wegen

In de Wet geluidhinder is bepaald dat elke weg een onderzoekszone (aandachtsgebied)
heeft. Bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan dat gelegen is binnen
deze zone is een akoestisch onderzoek vereist. Uitzonderingen daarop zijn:
— wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied;
— wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km per uur geldt.

CroonenBuro5

5

Rapport akoestisch onderzoek ‘‘Burgemeester de Grootstraat / Molenaarsstraat te Schaijk"

Gemeente Landerd

De zone is aan weerszijde van de weg gelegen en heeft, afhankelijk van het aantal rijbanen en snelheid, een vastgestelde breedte vanuit de rand van de weg.
Breedte van de geluidzones wegverkeer:
Aantal rijstroken Stedelijk gebied

Buitenstedelijk gebied

(Snelheid minder dan 70

(Snelheid 70 km/uur en meer)

km/uur)

Maximaal 2
3 of 4
Meer dan 4

3.4

200 meter
350 meter
350 meter

250 meter
400 meter
600 meter

Cumulatie
Indien vanwege meerdere geluidsbronnen de geluidbelasting op de gevels van de toekomstige woningen wordt berekend en de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden
dient aan de hand van de gecumuleerde geluidbelasting beoordeeld te worden of er
sprake is van een onaanvaardbaar hoge geluidbelasting.
Vanwege alle betrokken geluidsbronnen wordt gecumuleerd zonder toepassing van de
aftrek ingevolge artikel 110g. Bij terugrekening naar de geluidbelasting vanwege wegverkeer wordt op de gecumuleerde waarde de aftrek ingevolge artikel 110g toegepast.
Daardoor wordt de gecumuleerde geluidbelasting vergelijkbaar met de niveaus van de
vast te stellen hogere waarde.
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4 Uitgangspunten voor het akoestisch
onderzoek
In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten opgenomen welke ten grondslag liggen aan het
akoestisch onderzoek. In voorliggend akoestisch onderzoek is sprake van nieuw te projecteren geluidsgevoelige bebouwing. Volgens de Wet geluidhinder geldt voor alle geluidsgevoelige bestemmingen een voorkeursgrenswaarde van 48 dB.
De gemeente Landerd streeft naar een zo goed mogelijk woon- en leefklimaat. Uitgangspunt daarbij is dat op de gevels van te projecteren woningen en andere geluidgevoelige bebouwing de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeer niet wordt
overschreden. Indien deze waarde, ondanks het afwegen van geluidbeperkende maatregelen, overschreden wordt dient deze minimaal te zijn. Voor de woningen kan dan,
onder voorwaarden, een hogere waarde worden verzocht. Deze waarde is, afhankelijk
van het criterium, gebonden aan maxima. Daarnaast zijn er aanvullende eisen en inspanningsverplichtingen zoals het situeren van een geluidluwe gevel en/of buitenruimte, een akoestisch gunstige indeling van de woning en het voldoen aan de binnenwaarde (geluidwering van de gevel) conform de eisen die in het Bouwbesluit zijn gesteld.

4.1

Onderzoeksgebied

De berekeningen vinden plaats voor de geluidsgevoelige bebouwing gelegen binnen de
zone van de N321.

4.2

Verkeersgegevens

De verkeersgegevens van de N321 bestaan uit tellingen die afkomstig zijn van de internetsite van de Provincie Noord Brabant. De gegevens bestaan uit etmaalintensiteiten uit het jaar 2013, de verdeling naar dag, avond en nacht en naar de verschillende
motorvoertuigencategorieën. De intensiteiten zijn opgehoogd naar het horizonjaar
2027 met een gemiddelde jaarlijkse groei van 1,5%. Dit is conform het gemiddelde op
deze weg van de afgelopen jaren.
De in de berekening opgenomen intensiteiten zijn opgenomen in tabel 1.
Tabel 1. Verkeersintensiteiten
Weg

Etmaal

N321

Daguur (6,4%)
LV

MV

Avonduur (3,4%)
ZV

LV

MV

Nachtuur (1,2%)
ZV

LV

MV

ZV

percentage

%

88

7,7

4,3

93,9

3,8

2,3

84

7,7

8,3

aantal

19925

1122,18

98,19

54,83

636,13

25,74

15,58

200,84

18,41

19,85

Snelheid
De toegestane snelheid op de N321 is 80 km/uur.
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Verharding
Op de wegen ligt een DAB verharding (referentiewegdek).
Maatgevende periode
Voor de bepaling van de waarden, genoemd in de Wet geluidhinder, wordt uitgegaan
van het gemiddelde over drie periodes van een etmaal, te weten:
dagperiode:
(07.00-19.00 uur);
avondperiode:
(19.00-23.00 uur);
nachtperiode:
(23.00-07.00 uur).
Dit wordt uitgedrukt in Lden.
Artikel 110g Wgh
Conform artikel 110g van de Wet geluidhinder is voor de geluidbelastingen vanwege de
N321 en aftrek van 2, 3 of 4 dB toegestaan.
Waarneemhoogte
In de regels behorende bij het bestemmingsplan zijn de hoogtes en goothoogtes van de
toekomstige woonbebouwing opgenomen. Daaruit volgt een maximaal aantal woonlagen met bijbehorende waarneemhoogte.
bouwlagen
1
2
3

waarneemhoogte in meters
1,5
4,5
7,5

Bodemfactor
Voor de berekening van de bodemfactor is uitgegaan van het verhardingsaandeel binnen het profiel en het gebied tussen de toekomstige geluidgevoelige bebouwing en de
relevante weg. De verharde gedeelten zijn als akoestisch hard ingevoerd.
Afschermingen en reflecties
De bijdrage van afschermingen en reflecties is in de berekeningen opgenomen.
Maaiveld
De maaiveldhoogte van de bebouwing is maatgevend en op 0 gesteld. De hoogten van
alle relevante objecten (zoals de wegen) zijn daaraan gerelateerd.

CroonenBuro5
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5 Resultaten van de berekeningen
5.1

Berekening conform de Wet geluidhinder

Vanwege de N321 is de geluidbelasting op de gevels van de woningen berekend. In
onderstaande tabel 2 zijn de resultaten van de berekeningen opgenomen.
Tabel 2a, Gevelbelasting vanwege de N321
hoogte 1,5 meter

hoogte 4,5 meter
1

2

hoogte 7,5 meter

wp

1

2

01

34,7

33

39,1

37

43,9

1

42

2

02

43

41

44,8

43

46,5

44

03

40

38

44,1

42

46,8

45

04

40,9

39

42,9

41

44,3

42

05

37,1

35

39,3

37

42,6

41

06

35,2

33

37,4

35

40,7

39

07

34,0

32

37,7

36

41,9

40

08
32,0
30
36,2
34
n.v.t.
n.v.t.
1 Exclusief afronding en aftrek van 2 dB conform artikel 110g Wgh.
2 Inclusief afronding en aftrek van 2 dB conform artikel 110g Wgh.

Uit de resultaten van de berekeningen vanwege de N321 blijkt dat alle gevels van de
woningen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.
Er zijn derhalve geen akoestische belemmeringen voor de bouw van de woningen.
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6 Conclusie
Door CroonenBuro5 te Oosterhout is voorliggend akoestisch onderzoek behorende bij
de locatie Burgemeester de Grootstraat / Molenaarsstraat te Schaijk, gemeente Landerd verricht. Op deze locatie wordt de bouw van diverse woningen mogelijk gemaakt.
In het kader van de Wet geluidhinder is een woning een geluidgevoelig object.
Conform de Wet geluidhinder heeft iedere weg een zone. De zone van de N321 (80
km/uur) is 250 meter aan weerszijde van de weg. De toekomstige woningen zijn binnen de zone geprojecteerd. Derhalve is voor de woningen vanwege de weg een akoestisch onderzoek opgesteld. Het akoestisch onderzoek heeft tot doel de geluidbelasting
vanwege de weg op de gevels van de te projecteren geluidgevoelige bebouwing te bepalen en te toetsen aan de grenswaarden die in de Wet geluidhinder zijn gesteld.
Uit de resultaten van de berekeningen vanwege de N321 blijkt dat alle gevels van de
woningen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.
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Bijlage 1
Verkeersgegevens

Jaargemiddelden voor
Wegvak
Soort Telpunt
Eventuele bijzonderheid
Uur

0-1 uur
1-2 uur
2-3 uur
3-4 uur
4-5 uur
5-6 uur
6-7 uur
7-8 uur
8-9 uur
9-10 uur
10-11 uur
11-12 uur
12-13 uur
13-14 uur
14-15 uur
15-16 uur
16-17 uur
17-18 uur
18-19 uur
19-20 uur
20-21 uur
21-22 uur
22-23 uur
23-24 uur
Totaal
7-9 uur
16-18 uur
7-19 uur
23-7 uur

Uren
7-19 uur
19-23 uur
23-7 uur
7-9 uur
16-18 uur

mo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

WEEKDAGEN in 2013
Schaijk - Rijksweg 50 (km. 19,68 tot 24,06)
PERIODIEK
Schatting

Schaijk - Rijksweg 50 (richting 1)
Licht
Middel
pa/ba subtotaal
ov
ob subtotaal
51
51
1
0
1
32
32
2
0
2
20
20
1
0
1
15
15
2
0
2
31
31
4
0
4
123
123
13
0
13
372
372
41
1
42
708
708
40
2
42
603
603
36
3
39
391
391
36
2
38
352
352
37
2
39
346
346
38
2
40
399
399
39
2
41
434
434
40
2
42
435
435
42
2
44
427
427
46
2
48
502
502
51
3
54
536
536
30
2
32
400
400
21
2
23
336
336
13
1
14
259
259
11
1
12
189
189
6
1
7
168
168
4
0
4
96
96
2
0
2
7.225
7.225
556
30
586
1.311
1.311
76
5
81
1.038
1.038
81
5
86
5.533
5.533
456
26
482
740
740
66
1
67
Beide richtingen
Totaal
% Licht
12568
88,0
2183
93,9
1514
84,0
2242
88,9
2843
90,7

Datum: 10-1-2017 10:13:51

% Middel
7,7
3,8
7,7
6,8
6,4

% Zwaar
4,3
2,2
8,4
4,2
2,8

Bron: http://www.brabant.nl
Wegnummer
Telpuntcode
Verdeling gebaseerd op

Zwaar
gb/gv
2
1
1
2
7
28
30
26
25
26
23
23
25
23
23
21
19
14
12
8
7
3
2
2
353
51
33
260
73

totaal
54
35
22
19
42
164
444
776
667
455
414
409
465
499
502
496
575
582
435
358
278
199
174
100
8.164
1.443
1.157
6.275
880

mo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

324
324SCHA
2012

Rijksweg 50 - Schaijk (richting 2)
Licht
Middel
pa/ba subtotaal
ov
ob subtotaal
74
74
2
0
2
41
41
1
0
1
20
20
2
0
2
15
15
1
0
1
16
16
3
1
4
38
38
5
1
6
177
177
28
2
30
341
341
34
3
37
342
342
33
2
35
277
277
36
2
38
301
301
39
2
41
328
328
39
2
41
387
387
36
2
38
429
429
39
2
41
470
470
42
2
44
527
527
43
2
45
708
708
59
3
62
834
834
33
2
35
581
581
23
2
25
365
365
18
2
20
306
306
12
1
13
232
232
8
1
9
195
195
5
0
5
150
150
3
0
3
7.154
7.154
544
34
578
683
683
67
5
72
1.542
1.542
92
5
97
5.525
5.525
456
26
482
531
531
45
4
49

Zwaar
gb/gv
1
1
2
4
9
15
20
21
23
24
23
23
25
26
28
27
26
21
19
14
8
4
3
2
369
44
47
286
54

totaal
77
43
24
20
29
59
227
399
400
339
365
392
450
496
542
599
796
890
625
399
327
245
203
155
8.101
799
1.686
6.293
634

Legenda
mo = motoren
pa/ba = personenauto's/bestelauto's
ov = ongelede vrachtauto's
ob = ongelede bussen
gb/gv = gelede bussen/gelede vrachtauto's
Pagina: 1

Bijlage 2
Computeroutput Geomilieu SRM II

Toetspunten
Model:
Groep:

Naam
01
02
03
04
05

tweede model
(hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Omschr.

Maaiveld
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Hdef.
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

Hoogte A
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

Hoogte B
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50

Hoogte C
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50

Hoogte D
------

Hoogte E
------

Hoogte F
------

Gevel
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief

1,50
1,50
1,50

4,50
4,50
4,50

7,50
7,50
--

----

----

----

Ja
Ja
Ja

06
07
08
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Vanwege Rijksweg - N321
Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:
Naam
Toetspunt
01_A
01_B
01_C
02_A
02_B

Resultatentabel
tweede model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Nee

Omschrijving

Hoogte
1,50
4,50
7,50
1,50
4,50

Dag
33,1
37,5
42,3
41,4
43,2

Avond
29,9
34,3
39,2
38,3
40,0

Nacht
26,3
30,6
35,5
34,6
36,4

Lden
34,7
39,1
43,9
43,0
44,8

02_C
03_A
03_B
03_C
04_A

7,50
1,50
4,50
7,50
1,50

44,9
38,4
42,5
45,2
39,4

41,7
35,3
39,4
42,1
36,3

38,0
31,6
35,7
38,4
32,4

46,5
40,0
44,1
46,8
40,9

04_B
04_C
05_A
05_B
05_C

4,50
7,50
1,50
4,50
7,50

41,3
42,7
35,5
37,7
41,0

38,2
39,6
32,4
34,6
37,9

34,4
35,8
28,6
30,9
34,2

42,9
44,3
37,1
39,3
42,6

06_A
06_B
06_C
07_A
07_B

1,50
4,50
7,50
1,50
4,50

33,6
35,8
39,1
32,4
36,1

30,5
32,7
36,0
29,1
32,9

26,8
29,0
32,3
25,6
29,3

35,2
37,4
40,7
34,0
37,7

07_C
08_A
08_B

7,50
1,50
4,50

40,3
30,4
34,5

37,2
27,1
31,4

33,5
23,6
27,8

41,9
32,0
36,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V3.11

20-11-2017 14:37:23

Gebouwen
Model:
Groep:

Naam
01
02
03
04
05

tweede model
(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Omschr.

Hoogte
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50

Maaiveld
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Hdef.
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

Cp
dB
dB
dB
dB
dB

Zwevend
False
False
False
False
False

Refl. 63
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 125
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 250
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 500
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 1k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

06
07
08
09
10

8,50
8,50
8,50
8,50
8,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

dB
dB
dB
dB
dB

False
False
False
False
False

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

11
12
13
14
15

8,50
8,50
8,50
8,50
8,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

dB
dB
dB
dB
dB

False
False
False
False
False

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

16
17
18
19
20

8,50
8,50
8,50
8,50
8,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

dB
dB
dB
dB
dB

False
False
False
False
False

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

21
22
23
24
25

8,50
8,50
8,50
8,50
8,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

dB
dB
dB
dB
dB

False
False
False
False
False

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

26
27
28
29
30

8,50
8,50
8,50
8,50
8,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

dB
dB
dB
dB
dB

False
False
False
False
False

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

31
32
33
34
35

8,50
8,50
8,50
8,50
8,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

dB
dB
dB
dB
dB

False
False
False
False
False

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

36
37
38
39
40

8,50
8,50
8,50
8,50
8,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

dB
dB
dB
dB
dB

False
False
False
False
False

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

41
42
43
44
45

8,50
8,50
8,50
8,50
8,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

dB
dB
dB
dB
dB

False
False
False
False
False

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

46
47
48
49
50

8,50
8,50
8,50
8,50
8,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

dB
dB
dB
dB
dB

False
False
False
False
False

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

51
52
53
54
55

8,50
8,50
8,50
8,50
5,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

dB
dB
dB
dB
dB

False
False
False
False
False

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

56
57
58
59
60

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

dB
dB
dB
dB
dB

False
False
False
False
False

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

61
62
63
64

5,00
5,00
5,00
5,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0

dB
dB
dB
dB

False
False
False
False

0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
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Gebouwen
Model:
Groep:

Naam
01
02
03
04
05

tweede model
(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Refl. 2k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 4k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 8k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

06
07
08
09
10

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

11
12
13
14
15

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

16
17
18
19
20

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

21
22
23
24
25

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

26
27
28
29
30

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

31
32
33
34
35

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

36
37
38
39
40

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

41
42
43
44
45

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

46
47
48
49
50

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

51
52
53
54
55

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

56
57
58
59
60

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

61
62
63
64

0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
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Gebouwen
Model:
Groep:

Naam
65
66
67
68
69

tweede model
(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Omschr.

Hoogte
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

Maaiveld
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Hdef.
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

Cp
dB
dB
dB
dB
dB

Zwevend
False
False
False
False
False

Refl. 63
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 125
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 250
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 500
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 1k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

70
71
72
73
74

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

dB
dB
dB
dB
dB

False
False
False
False
False

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

75
76
77
78
79

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

dB
dB
dB
dB
dB

False
False
False
False
False

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

80
81
82
83
84

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

dB
dB
dB
dB
dB

False
False
False
False
False

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

85
86
87
88
89

5,00
5,00
5,00
9,00
9,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

dB
dB
dB
dB
dB

False
False
False
False
False

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

90
91
92
93
94

9,00
9,00
9,00
9,00
6,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

dB
dB
dB
dB
dB

False
False
False
False
False

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
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Gebouwen
Model:
Groep:

Naam
65
66
67
68
69

tweede model
(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Refl. 2k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 4k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 8k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

70
71
72
73
74

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

75
76
77
78
79

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

80
81
82
83
84

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

85
86
87
88
89

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

90
91
92
93
94

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
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Wegen
Model:
Groep:

Naam
01

tweede model
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Omschr.
N324

Geomilieu V3.11

ISO_H
0,00

ISO M
0,00

Hdef.
Relatief

Type
Verdeling

Cpl
False

Cpl_W
1,5

Hbron
0,75

Helling
0

Wegdek
W0

V(MR(D))
80

V(MR(A))
80
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Wegen
Model:
Groep:

Naam
01

tweede model
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
V(MR(N))
80

V(MR(P4))
--

Geomilieu V3.11

V(LV(D))
80

V(LV(A))
80

V(LV(N))
80

V(LV(P4))
--

V(MV(D))
80

V(MV(A))
80

V(MV(N))
80

V(MV(P4))
--

V(ZV(D))
80
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Wegen
Model:
Groep:

Naam
01

tweede model
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
V(ZV(A))
80

V(ZV(N))
80

Geomilieu V3.11

V(ZV(P4))
--

Totaal aantal
19925,00

%Int(D)
6,40

%Int(A)
3,40

%Int(N)
1,20

%Int(P4)
--

%MR(D)
--

%MR(A)
--

%MR(N)
--
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Wegen
Model:
Groep:

Naam
01

tweede model
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
%MR(P4)
--

%LV(D)
88,00

Geomilieu V3.11

%LV(A)
93,90

%LV(N)
84,00

%LV(P4)
--

%MV(D)
7,70

%MV(A)
3,80

%MV(N)
7,70

%MV(P4)
--

%ZV(D)
4,30

%ZV(A)
2,30

%ZV(N)
8,30

%ZV(P4)
--

MR(D)
--

20-11-2017 14:38:47

Wegen
Model:
Groep:

Naam
01

tweede model
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
MR(A)
--

MR(N)
--

Geomilieu V3.11

MR(P4)
--

LV(D)
1122,18

LV(A)
636,13

LV(N)
200,84

LV(P4)
--

MV(D)
98,19

MV(A)
25,74

MV(N)
18,41

MV(P4)
--

ZV(D)
54,83
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Wegen
Model:
Groep:

Naam
01

tweede model
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
ZV(A)
15,58

Geomilieu V3.11

ZV(N)
19,85

ZV(P4)
--

LE (D) 63
85,39

LE (D) 125
95,12

LE (D) 250
100,41

LE (D) 500
107,41

LE (D) 1k
113,51

LE (D) 2k
109,70

LE (D) 4k
102,84
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Wegen
Model:
Groep:

Naam
01

tweede model
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
LE (D) 8k
91,96

LE (A) 63
81,37

Geomilieu V3.11

LE (A) 125
91,02

LE (A) 250
96,26

LE (A) 500
103,51

LE (A) 1k
110,54

LE (A) 2k
106,73

LE (A) 4k
99,85

LE (A) 8k
88,74

LE (N) 63
79,33
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Wegen
Model:
Groep:

Naam
01

tweede model
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
LE (N) 125
88,57

LE (N) 250
93,95

Geomilieu V3.11

LE (N) 500
101,22

LE (N) 1k
106,53

LE (N) 2k
102,67

LE (N) 4k
95,80

LE (N) 8k
85,07

LE (P4) 63
--

LE (P4) 125
--
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Wegen
Model:
Groep:

Naam
01

tweede model
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
LE (P4) 250
--

Geomilieu V3.11

LE (P4) 500
--

LE (P4) 1k
--

LE (P4) 2k
--

LE (P4) 4k
--

LE (P4) 8k
--

20-11-2017 14:38:47

Bodemgebied
Model:
Groep:

Naam
01
02
03
04
05
06
07

tweede model
(hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Omschr.

Bf
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Geomilieu V3.11
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1 Bijlage 2.2.5 Bijlage 5 toelichting QS flora en fauna2.pdf
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Oplegnotitie Quickscan Flora en Fauna m.b.t. update Wet Natuurbescherming

Aanleiding
Voorliggende Oplegnotitie heeft betrekking op de locatie aan de Burgemeester de Groot-straat te Schaijk. Voor de
ontwikkeling ter plaatse wordt een nieuw Bestemmingsplan opgesteld. Het opstellen van dit bestemmingsplan vloeit
voort uit de overeenkomst die is gesloten over de verplaatsing van en beëindiging van de bedrijfsactiviteiten die
momenteel aan de Burgemeester De Grootstraat te Schaijk zijn gevestigd. Het gasvulpunt aan de Burgemeester de
Grootstraat wordt opgeheven. Het perceel aan de Burgemeester de Grootstraat wordt daarna bestemd voor
woningbouw. De ontwikkelingen op deze locatie zijn binnen de vigerende bestemmingsplannen ‘Kom Schaijk’,
‘Buitengebied’ en ‘Buitengebied, herziening 1’ niet mogelijk. Om de gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken, is een
nieuw juridisch en planologisch kader nodig. Ten behoeve hiervan wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld.
Ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging en de daarop volgende werkzaamheden is in het verleden een Quickscan
Flora en Fauna opgesteld (CroonenBuro5, 2016). In deze toets is het voornemen getoetst aan de toentertijd geldende
natuurwetgeving, namelijk de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en Natuurnetwerk Nederland
(NNN). Volgend uit de Quickscan wordt in het voorjaar van 2018 nader soortspecifieke onderzoek uitgevoerd op de
locatie.
Per 1 januari 2017 is echter de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. Deze wet heeft de Flora- en
faunawet en Natuurbeschermingswet 1998 (en Boswet) vervangen. Mogelijk heeft de wetswijziging invloed op de
conclusies van de eerder opgestelde Quickscan. Daarnaast worden de onderzoeken (behorende bij een
bestemmingsplanprocedure) door het bevoegd gezag op actualiteit gecontroleerd. Indien blijkt dat een onderzoek niet
meer actueel of onvolledig is, kan een bestemmingsplan niet worden vastgesteld.
Om de vaststelling van het bestemmingsplan mogelijk te maken en soepel te laten verlopen, wordt het voornemen in
deze oplegnotitie getoetst aan de actuele Wet natuurbescherming1. Daarnaast wordt in voorliggende Quickscan
aangegeven wat nodig is om het bestemmingsplan vast te kunnen laten stellen, zonder dat de resultaten van het nader
soortspecifieke onderzoek bekend zijn.
Wijzigingen in de natuurwetgeving
De Wet natuurbescherming brengt enkele wijzigingen met zich mee wat betreft natuurbescherming. Procedureel treedt
in de nieuwe wet de provincie waar het project wordt gerealiseerd op als bevoegd gezag (met uitzondering van
landelijke projecten). Inhoudelijk zijn als gevolg van de wetswijziging voornamelijk (maar niet uitsluitend) veranderingen
opgetreden in de soortenbescherming (voorheen geborgd door de Flora- en faunawet). Zo zijn na de inwerkingtreding
veel zeevissen, zoetwatervissen, dagvlinders en plantensoorten niet meer beschermd. Echter hebben een aantal andere
insecten-, vlinder-, libellen-, vis- en plantensoorten bij de inwerkingtreding van de Wnb een beschermde status
gekregen. Daarnaast geldt in bepaalde provincies voor een aantal soorten die voorheen op Tabel 1 van de Flora- en

1

In voorliggende notitie wordt niet ingegaan op de bescherming van houtopstanden. In voorliggend geval is die ook niet relevant.
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faunawet stonden (hiervoor gold standaard een vrijstelling bij werkzaamheden), geen vrijstelling meer. Zo zijn kleine
marterachtigen in de provincie Noord-Brabant niet meer vrijgesteld.

Doel en methodiek
Het doel van voorliggende oplegnotitie is om te bepalen wat de gevolgen zijn van de wetswijziging voor de conclusies
uit de eerder opgestelde Quickscan. Tevens geven wij aan, hoe vooruitlopend op de uitkomsten van het nader
soortspecifieke onderzoek, het bestemmingsplan kan worden vastgesteld.
Middels gegevens uit het NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna; in de omgeving binnen een straal van 2,5 km;
periode 2013-2018) in combinatie met de kennis van aanwezige biotopen is bepaald of binnen de invloedsfeer van het
plan nieuw beschermde soorten voor kunnen komen. Vervolgens is gekeken of sprake is van effecten op deze soorten.
Daarnaast wordt bepaald wat de gevolgen van de wetswijziging zijn op soorten die reeds zijn behandeld in de Quickscan
(en waar sprake was van een effect op deze soorten). Tot slot wordt ingegaan op de conclusies die getrokken zijn rond
de gebiedenbescherming.

1. Actualiseren natuurgegevens Quickscan
Verandering in de soortbescherming
In de Wnb is de soortbescherming opgedeeld in drie categorieën. Voor elke categorie gelden verschillende
verbodsbepalingen die zijn vermeld in artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de Wnb. Het gaat om de volgende drie categorieën:
1. soorten van de Vogelrichtlijn;
2. soorten van de Habitatrichtlijn, inclusief bijlage I en II uit Verdrag van Bern en bijlage I uit Verdrag van Bonn;
3. ‘andere soorten’ (onderdeel A ‘fauna’ en onderdeel B ‘flora’).
Met name in categorie 3 (‘andere soorten’) zijn een groot aantal soorten vermeld die voorheen nog geen beschermde
status kenden. In onderstaande paragrafen wordt op basis van de bureaustudie middels NDFF en de biotopen in het
plangebied ingeschat of nieuw beschermde soorten voor kunnen komen.
Aanwezigheid nieuw beschermde soorten
In het NDFF zijn in de afgelopen vijf jaar waarnemingen bekend van nieuw beschermde soorten binnen een straal van
2,5 kilometer vanaf het plangebied (in bijlage 1 zijn de onder de Wet natuurbescherming beschermde soorten
opgenomen). Het gaat om de dennenorchis, bunzing en wezel. Daarnaast komen enkele recente waarnemingen van
soorten uit de bureaustudie naar voren (NDFF) die reeds beschermd waren in het kader van de Flora- en faunawet maar
nog niet zijn benoemd in de eerder opgestelde Quickscan.
Onderstaand wordt op basis van de biotopen in het plangebied ingeschat of deze en nieuw in het kader van de Wnb
beschermde soorten voor kunnen komen. Daarbij is een onderverdeling gemaakt in de soortgroepen waarbinnen onder
de Wet natuurbescherming nieuw beschermde soorten zijn opgenomen (zoogdieren, insecten, vissen en planten) en
‘overige waarnemingen’.
Nieuw beschermde zoogdieren (kleine marterachtigen)
Uit de NDFF data is gebleken dat binnen een straal van 2,5 kilometer twee nieuw beschermde zoogdiersoorten zijn
waargenomen; het betreft hier de bunzing en de wezel. De bunzing heeft een voorkeur voor een kleinschalig landschap
met voldoende schuilmogelijkheden en water in de buurt (bijvoorbeeld bosranden en akkerranden, maar ook meer
waterrijke gebieden zoals rietvelden of moerasgebieden). Ook de wezel is gebonden aan een kleinschalig landschap met
voldoende schuilmogelijkheden en voldoende prooiaanbod. De soorten komen in het algemeen voor in verstoringsarme gebieden. Het voorliggende plangebied betreft een in stedelijk gebied gelegen terrein met vrijwel continue
verstoring door menselijke activiteiten. Daarnaast is er weinig natuurlijke dekking aanwezig in de vorm van struiken of
houtwallen met voldoende omvang. Het plangebied biedt derhalve geen geschikt biotoop voor de bunzing en wezel. Op
basis van het ontbreken van geschikt leefgebied in combinatie met het ontbreken van waarnemingen van (overige)
kleine marterachtigen in de directe omgeving van het plangebied kan het voorkomen van vaste rust- en verblijfplaatsen
van kleine marterachtigen in het plangebied uitgesloten worden.
Nieuw beschermde insectensoorten (waaronder vlinder- en libelsoorten)
In het plangebied zijn geen waterpartijen aanwezig. Tevens is er geen sprake van hoogwaardige, biotoopspecifieke en
stabiele (natuurlijke) omstandigheden (zoals heidegebieden, veengronden of moeraszones). Het voorkomen van nieuw
beschermde insectensoorten (waaronder libellen en vlinders) binnen het plangebied kan daarmee worden uitgesloten.
(Uit de NDFF data is overigens gebleken dat binnen een straal van 2,5 kilometer geen nieuw beschermde insectsoorten
zijn waargenomen.)
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Nieuw beschermde vissoorten
In het plangebied zijn geen watergangen aanwezig. Het voorkomen van nieuw beschermde vissoorten binnen het
plangebied kan daarmee worden uitgesloten. (Uit de NDFF data is overigens gebleken dat binnen een straal van 2,5
kilometer ook geen nieuw beschermde vissoorten zijn waargenomen.)
Nieuw beschermde plantensoorten
Uit de NDFF data is gebleken dat binnen een straal van 2,5 kilometer één nieuw beschermde plantensoorten is
waargenomen, de dennenorchis. Veel nieuw beschermde soorten waaronder de dennenorchis komen voor in gebieden
met specifieke standplaatsfactoren (bijvoorbeeld in het geval van de orchis staat deze op beschaduwde, voedsel- en
stikstofarme, meestal zure, goed doorluchte zand- en lemige grond, wortelt in de bovenste humuslaag van verteerd
(naalden)strooisel en vereist een hoge luchtvochtigheid). Dergelijke standplaatsfactoren komen niet voor binnen het
plangebied gezien de hier aanwezige – weinig natuurlijke – biotopen en het voedselrijke en verstoorde karakter. Deze
voedselrijke en verstoorde biotopen bieden ook geen geschikte standplaatsfactoren voor overige beschermde
plantensoorten. Derhalve kan het voorkomen van nieuw beschermde plantensoorten in het kader van de Wet
natuurbescherming in het plangebied worden uitgesloten.
Reeds beschermde soorten; nieuwe waarneming
Enkele beschermde soorten in het kader van zowel de Flora- en faunawet als de Wet natuurbescherming komen in de
NDFF data base (2013-2018) naar boven die nog niet zijn benoemd in de Quickscan. Het betreft hier echter beschermde
soorten die geen geschikt leefgebied vinden in het plangebied (zeldzame en biotoopkritische amfibieën en reptielen).
De beschermde soorten in deze soortgroepen komen voor in natuurlijke, veelal onverstoorde biotopen die niet
aanwezig zijn in het plangebied. Binnen het zoekgebied van de NDFF-scan liggen natuurgebieden zoals de Schaijkse en
Achterste heide. De genoemde soorten vinden hier optimaal leefgebied. De aanwezigheid van deze soorten kan worden
uitgesloten van het plangebied.
Effectbeoordeling nieuwe beschermde soorten
Aangezien het voorkomen van (nieuw) beschermde soorten uitgesloten kan worden voor het plangebied, dan wel dat
het leefgebied van deze soorten niet door het voornemen wordt beïnvloed, kunnen ook effecten op deze beschermde
soorten uitgesloten worden.
Wijzigingen bescherming reeds vastgestelde soorten Quickscan (2016)
Uit de Quickscan is gebleken dat naast algemeen voorkomende broedvogels, de huismus en gierzwaluw (soorten met
jaarrond beschermde nesten) mogelijk voor kunnen komen in het plangebied. Ook zijn vleermuisverblijfplaatsen niet
uit te sluiten van het plangebied. Voor deze soorten gold een streng toetsingskader onder de Flora- en faunawet. Dit
toetsingskader is ongewijzigd gebleven onder de Wet natuurbescherming. De Aangepaste Lijst met jaarrond
beschermde vogelnesten (RVO) blijft gehandhaafd, waardoor de gierzwaluw en huismus onverminderd beschermd
blijven onder de Wet natuurbescherming (artikel 3.1). Ook blijven de vleermuizen beschermd onder de Wet
natuurbescherming (artikel 3.5), waardoor belangrijke functies zoals verblijfplaatsen beschermd blijven. Derhalve kan
gesteld worden dat er geen wijzigingen aan de orde zijn op de in 2018 te onderzoeken soorten: vleermuizen, huismussen
en gierzwaluwen. Deze soorten blijven beschermd in het kader van de Wnb, waardoor nader onderzoek noodzakelijk
blijft. Voor broedvogels die geen vermelding kennen op de Aangepaste Lijst met jaarrond beschermde vogelnesten,
geldt dat – net als onder de Flora- en faunawet – de nesten beschermd zijn tijdens het broedseizoen en wanneer het
nest in gebruik is.
In het plangebied is de plantensoort wilde marjolein aangetroffen. De soort stond op Tabel 2 van de Flora- en faunawet.
Onder de Wet natuurbescherming is deze soort niet meer beschermd. Wel geldt nog de zorgplicht (zie hieronder).
Zorgplicht
In de Wet natuurbescherming is, net als in de Flora- en faunawet, een zorgplicht opgenomen. De zorgplicht houdt in dat
planten en dieren niet onnodig vernield/gedood of verstoord mogen worden. De initiatiefnemer/uitvoerder is
verantwoordelijk voor een adequate naleving van de algemene zorgplicht tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
Hier treden geen veranderingen op ten opzichte van eerdere wetgeving. Zie ook de bijlage voor een uiteenzetting.
Veranderingen in de gebiedenbescherming
De veranderingen wat betreft gebiedsbescherming zijn in de Wet natuurbescherming marginaal en hebben voor dit
concrete plan geen consequenties. De conclusies uit de Quickscan blijven gelijk.
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Conclusie
De inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming per 1 januari 2017 leidt enkel voor de wilde marjolein tot een
verandering van de conclusies gesteld in de reeds opgestelde Quickscan (CroonenBuro5, 2016). De soort is niet meer
beschermd in het kader van de Wet natuurbescherming; de zorgplicht geldt nog wel. De huismus, gierzwaluw en
gewone dwergvleermuis blijven beschermd onder de Wet natuurbescherming, waardoor nader onderzoek (en de
mogelijke consequenties die hieruit volgen) onverminderd moet plaatsvinden. Er worden daarnaast geen in het kader
van de Wet natuurbescherming nieuw beschermde soorten verwacht in het plangebied. Effecten op deze soorten zijn
niet aan de orde.

2. Onderbouwing uitvoerbaarheid Bestemmingsplan
In 2018 wordt op de locatie van Burgemeester de Grootstraat een nader onderzoek uitgevoerd om de aanwezigheid
van beschermde soorten in beeld te brengen. Indien de soorten aanwezig zijn en hun verblijfplaatsen worden aangetast
door het voornemen, dan is een ontheffing in het kader van de Wnb noodzakelijk. Om de uitvoerbaarheid van het plan
vast stellen, is – vooruitlopend op de resultaten van het onderzoek - nagegaan of redelijkerwijs verwacht kan worden
dat een Wnb-ontheffing soortbescherming kan worden verleend. Uitgangspunt is dat de verwachte soorten ook
daadwerkelijk aanwezig zijn en onderbouwd kan worden dat een ontheffing vanuit de Wet natuurbescherming voor het
mogen aantasten van de verblijfplaatsen (onder voorwaarden) verleend kan worden.
Of een ontheffing verleend kan worden, wordt getoetst aan drie criteria. Hier wordt bij een ontheffingsaanvraag ook
aan getoetst. Onderbouwd zal moeten worden:
1. Of de gunstige staat van de soorten in het geding komt door het plan.
2. Of er alternatieven zijn voor het voornemen, waarbij de soorten minder geschaad worden.
3. Of er een wettelijk belang is.
Onder de volgende kopjes wordt onderbouwd hoe aan de drie criteria voldaan wordt.
Ad. 1 Gunstige staat van instandhouding
Indien vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen, huismus en gierzwaluw in het plangebied aanwezig blijken te
zijn, zal zorgvuldig met de soorten omgegaan worden. Er zal worden gezorgd dat de werkzaamheden niet leiden tot een
verslechtering van de staat van instandhouding van de desbetreffende soort en er wordt geen afbreuk gedaan aan het
streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van
instandhouding te laten voortbestaan. Dit zal worden voorkomen door te allen tijde (alternatieve) voorzieningen
beschikbaar te stellen. Een leefgebied moet de soorten namelijk continu blijvend voorzien in alles wat nodig is om
succesvol te kunnen voortplanten of te kunnen verblijven. Om deze reden zal dan zowel voorafgaand aan de sloop en
herinrichting van het terrein als na de herinrichting, alternatieve verblijfplaatsen aangeboden worden. Voorafgaand zal
dit de vorm hebben van duurzame nestkasten en/of vleermuiskasten en in de toekomstige situatie – in het geval van
vleermuizen – ook waar mogelijk in inwendige voorzieningen. Er bestaan in het plangebied voldoende mogelijkheden
om bijvoorbeeld kasten op te hangen (bestaande niet te slopen woningen). Indien noodzakelijk worden de betreffende
maatregelen tijdig genomen. Tevens wordt tijdens de sloopwerkzaamheden zorgvuldig met de eventueel huidig
aanwezige nestplaatsen omgegaan (zoals werken buiten de kwetsbare periodes en het soortvriendelijk ontmantelen
van de verblijflocaties).
Ad 2. Alternatieven
Er zijn voor het voornemen mogelijk gemaakt in het plan geen alternatieven beschikbaar aangezien het plan locatie
specifiek is. In onderhavig geval is namelijk sprake van de sanering van een gashandel in de kern van Schaijk. De functie
van een gashandel is vanuit milieuhygiënische oogpunt niet passend in een dergelijke woonomgeving, om deze reden
is er veel aan gelegen om de gashandel op de betreffende locatie te saneren. Door het wegvallen van deze functie is het
van belang geen braakliggend terrein achter te laten. Door de herontwikkeling van het terrein wordt de gashandel uit
de kern Schaijk verwijderd en wordt verloedering van het gebied voorkomen door een impuls aan de locatie te geven
door nieuwe woningen te realiseren.
Tijdens de herontwikkeling zal te allen tijde rekening gehouden worden met de soorten. Hierdoor is er mogelijk sprake
van een alternatieve planning ten gunste van de soorten (zoals het werken buiten de kwetsbare perioden van de
soorten) en een alternatieve werkwijze (waarbij de gebouwen soortvriendelijk ontmanteld worden).
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Ad 3. Wettelijke belangen
Vanuit de Wet natuurbescherming geldt een derde toets voor ontheffingverlening. Dit houdt in dat de werkzaamheden
waarvoor ontheffing wordt aangevraagd als belang in de wet genoemd staat; de wettelijke belangen. De belangen voor
vogels en voor Europees beschermde soorten (vleermuizen) kunnen verschillend zijn.
Er zijn bij vleermuizen en vogels (huismus en gierzwaluw) enkele belangen vanuit de Wnb waarvoor bij het voornemen
een ontheffing verleend kan worden (artikel 3.8 lid 5b van de Wnb, artikel 3.3 lid 4b van de Wnb). Voor voorliggend
plan wordt het voornemen uitgevoerd in het kader van belang ‘openbare veiligheid (geldt voor vogels en voor
vleermuizen)’ en ‘andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of
economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten (geldt alleen voor vleermuizen)’.
Onderhavig bestemmingsplan voorziet in de sanering van een gashandel in de kern Schaijk. De functie van een
gashandel is vanuit milieu hygiënische oogpunt niet passend in een dergelijke woonomgeving. In Figuur 1 is de
risicocontour (10-6/jr) van de gashandel weergegeven, te zien is dat de risicocontour twee woningen ‘raakt’.

Figuur 1. Uitsnede risicokaart (www.risicokaart.nl). Het bestemmingsplan heeft betrekking op onder andere de
woningen die binnen de risicozone liggen.
Er is ter plaatse sprake van een risicovolle inrichting. Dit betekent dat, indien er een incident plaatsvindt, de gevolgen
binnen deze contour niet zijn te overzien. Door de sanering van de gashandel vindt een aanzienlijke verbetering van de
openbare veiligheid plaats. Op het perceel zullen geen risicovolle activiteiten meer plaatsvinden; de risicobron ter
plaatse komt te vervallen. Dit levert een positieve bijdrage aan de omgeving.
Tevens wordt door de herontwikkeling met toevoeging van nieuwe woningen het gebied van een nieuwe, bij de
omgeving passende, impuls voorzien. Dit blijkt ook uit het gemeentelijke beleid. De gemeente Landerd (waar Schaijk onder
valt) maakt samen met haar regiogemeenten jaarlijks afspraken over woningbouw. De gemeenteraad van Landerd stelde op
9 juli 2015 de Woonvisie vast. De woonvisie formuleert ambities en beleid en benoemt maatregelen gerelateerd aan wonen.
De visie schetst een perspectief en zet voor de komende jaren concrete acties en maatregelen op een rij. De woonvisie is het
kader waarbinnen met andere partijen wordt gewerkt om de kernen, evenwichtig, leefbaar en toekomstbestendig te maken
of te houden. De woonvisie beschrijft op welke wijze nieuwe initiatieven kwalitatief worden beoordeeld en op welke wijze al
niet medewerking wordt verleend aan deze nieuwe initiatieven. Met de woonvisie wordt ingezet op de realisatie van
woningen in de centra van de kernen Zeeland en Schaijk en op het afronden van de uitbreidingslocaties Repelakker en
Akkerwinde. Gelet op de demografische ontwikkelingen en de bestaande voorraad is de realisatie van (grotere) woningen in
het buitengebied niet gewenst. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als met de toevoeging van de woning/de
woningen een bijdrage wordt geleverd aan het oplossen van een ruimtelijk of financieel knelpunt. Met onderhavige
ontwikkeling (waar de bedrijfsactiviteiten verplaatst worden naar het buitengebied en woningen voor terug komen) wordt
uitvoering gegeven aan een in het verleden gesloten overeenkomst waarbij een (destijds) ruimtelijk knelpunt wordt opgelost.
De toevoeging van de woningen aan de Burgemeester De Grootstraat is (al langere tijd) opgenomen in het gemeentelijke
woningbouwprogramma.
Daarnaast draagt de ontwikkeling van de Burgemeester de Grootstraat, met de sloop van de gashandel en de bouw van een
vijftal woningen, bij aan een algehele verbetering en versterking van het woon- en leefmilieu zoals gesteld in de gemeentelijke
Structuurvisie.
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Bijlage 1: Beschermde soorten Wnb
Verbodsbepalingen soortbescherming
In de Wnb is soortbescherming opgedeeld in drie categorieën. Voor elke categorie gelden
verschillende verbodsbepalingen die onder andere zijn vermeld in artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de
Wnb. In het tekstkader van deze Bijlage (zie volgende pagina) staan de artikelen uitgeschreven.
Het gaat om de volgende drie categorieën:
-

soorten van de Vogelrichtlijn;
soorten van de Habitatrichtlijn, inclusief bijlage I en II uit Verdrag van Bern en bijlage I uit
Verdrag van Bonn;
‘andere soorten’ (onderdeel A ‘fauna’ en onderdeel B ‘flora’), oftewel de Nationale
soorten.

Voor soorten vallend onder bovenstaande beschermingsregimes geldt dat ze niet (opzettelijk)
gedood en verstoord mogen worden, ook verblijfplaatsen mogen niet vernietigd worden. Bij
Vogelrichtlijnsoorten is opgenomen dat verstoring is toegestaan indien de verstoring niet van
wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende soort. Dit geldt echter
niet voor Habitatrichtlijnsoorten, inclusief bijlage I en II Bern en bijlage I Bonn (zie Tabel A van deze
Bijlage voor de vogelsoorten en tabel B van deze bijlage voor een uiteenzetting van soorten niet
zijnde vogels). Voor de ‘andere soorten’ geldt dat verstoring is toegestaan. Soorten die zijn
opgenomen in bijlage A en B van de Wnb (‘andere soorten’) zijn opgenomen in tabel C en D van
deze Bijlage.
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Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming artikel 3.1, 3.5 en 3.10
Artikel 3.1 Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn
1.
2.
3.
4.
5.

Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van
de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.
Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te
beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.
Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben.
Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.
Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat
van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Artikel 3.5 Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn
1.

2.
3.
4.
5.

Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn,
bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied
opzettelijk te doden of te vangen.
Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.
Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.
Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te
vernielen.
Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het
Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te
ontwortelen of te vernielen.

Artikel 3.10 Beschermingsregime andere soorten
1.

2.

3.

Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:
a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de
soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;
b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te
beschadigen of te vernielen, of
c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke
verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te
vernielen.
Artikel 3.8, met uitzondering van het derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op de verboden, bedoeld
in het eerste lid, met dien verstande dat, in aanvulling op de redenen, genoemd in het vijfde lid, onderdeel b, de
noodzaak voor de ontheffing of vrijstelling ook verband kan houden met handelingen:
a. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het
daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
b. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen,
industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;
c. ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter
plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale
draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;
d. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;
e. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;
f. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen,
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van
natuurbeheer;
g. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een
bepaald gebied, of
h. in het algemeen belang.
De verboden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, en b, zijn niet van toepassing op de bosmuis, de huisspitsmuis
en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken
bevinden.
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Tabel A. Vogels die vallen onder artikel 3.5 (Bern bijlage II, Bonn bijlage I) én in Nederland
broeden.
Ingekorte lijst van de vogelsoorten van de Conventie van Bern bijlage II. Deze lijst is ingekort.
Opgenomen zijn: vogels die volgens de Atlas van de Nederlandse Broedvogels (Nederlandse
Fauna serie deel 5 uit 2002) en de Avifauna van Limburg (uit 2006) in Nederland broeden.
Soortgroep

Vogels

Nederlandse naam Nederlandse naam

Nederlandse naam

Appelvink
Baardman
Beflijster
Bergeend
Bergfluiter
Bijeneter
Blauwborst
Blauwe kiekendief
Boerenzwaluw
Bontbekplevier
Bonte strandloper
Bonte vliegenvanger
Boomklever
Boomkruiper
Boompieper
Boomvalk
Bosrietzanger
Bosruiter
Bosuil
Braamsluiper
Brandgans
Bruine kiekendief
Buizerd
Casarca
Cetti's zanger
Draaihals
Duinpieper
Dwergmeeuw
Dwergstern
Engelse kwikstaart
Europese kanarie
Fitis
Fluiter
Geelgors
Gekraagde roodstaart
Gele kwikstaart
Geoorde fuut
Glanskop
Goudhaan
Grasmus
Graspieper
Graszanger
Grauwe kiekendief
Grauwe klauwier
Grauwe vliegenvanger
Griel
Groene specht
Groenling

Purperreiger
Putter
Ransuil
Rietgors
Rietzanger
Rode wouw
Roerdomp
Roodborst
Roodborsttapuit
Roodhalsfuut
Rouwkwikstaart
Sijs
Slangenarend
Slechtvalk
Smelleken
Snor
Sperwer
Spotvogel
Sprinkhaanzanger
Steenuil
Steltkluut
Strandplevier
Taigaboomkruiper
Tapuit
Tjiftjaf
Torenvalk
Tuinfluiter
Velduil
Visarend
Visdief
Vuurgoudhaan
Wespendief
Wielewaal
Winterkoning
Witbandkruisbek
Witte kwikstaart
Witwangstern
Woudaap
Zeearend
Zwarte mees
Zwarte ooievaar
Zwarte roodstaart
Zwarte specht
Zwarte stern
Zwarte wouw
Zwartkop
Zwartkopmeeuw

Grote bonte specht
Grote gele kwikstaart
Grote karekiet
Grote stern
Grote zilverreiger
Havik
Heggenmus
Hop
Huiszwaluw
IJsvogel
Kerkuil
Klapekster
Klein waterhoen
Kleine barmsijs
Kleine bonte specht
Kleine karekiet
Kleine plevier
Kleine zilverreiger
Kleinst waterhoen
Kluut
Kneu
Koereiger
Koolmees
Kortsnavelboomkruiper
Kraanvogel
Krekelzanger
Kruisbek
Kuifmees
Kwak
Kwartelkoning
Lepelaar
Matkop
Middelste bonte specht
Nachtegaal
Nachtzwaluw
Noordse stern
Oehoe
Oeverloper
Oeverpieper
Oeverzwaluw
Ooievaar
Orpheusspotvogel
Paapje
Pestvogel
Pimpelmees
Poelruiter
Porseleinhoen
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Tabel B. Soorten die vallen onder artikel 3.5 (Habitatrichtlijn bijlage IV, Bern bijlage II, Bonn bijlage I).
Soortgroep
Nederlandse naam
Soortgroep
Nederlandse naam
boomkikker

hamster

geelbuikvuurpad

otter

heikikker

Amfibieën

kamsalamander
knoflookpad

Dagvlinders

Haften

Nachtvlinders
Reptielen

Sporenplanten

Weekdieren

Zaadplanten

lynx
noordse woelmuis
wilde kat

poelkikker

wolf

moerasparelmoervlinder

baardvleermuis

apollovlinder

bechsteins vleermuis

boszandoog

bosvleermuis

donker pimpernelblauwtje

brandts vleermuis

grote vuurvlinder

franjestaart

pimpernelblauwtje

gewone grootoorvleermuis

tijmblauwtje

grijze grootoorvleermuis

zilverstreephooibeestje

grote hoefijzerneus

oeveraas

grote rosse vleermuis

gestreepte waterroofkever

Zoogdieren
vleermuizen

ingekorven vleermuis
kleine dwergvleermuis
kleine hoefijzerneus

vermiljoenkever

laatvlieger

mercuurwaterjuffer

meervleermuis

bronslibel

mopsvleermuis

gaffellibel

noordse vleermuis

gevlekte witsnuitlibel

rosse vleermuis

groene glazenmaker

ruige dwergvleermuis

noordse winterjuffer

tweekleurige vleermuis

oostelijke witsnuitlibel

vale vleermuis

rivierrombout

watervleermuis

sierlijke witsnuitlibel

gewone dwergvleermuis

teunisbloempijlstaart
Dikkopschildpad, kemp’s zeeschildpad, lederschildpad, soepschilpad

walrus
Bultrug, gewone vinvis
bruinvis dwergpotvis

gladde slang

gestreepte dolfijn

muurhagedis

gewone dolfijn

zandhagedis

gewone spitsdolfijn

geel schorpioenmos

grijze dolfijn

tonghaarmuts
kleine vlotvaren

Vissen

hazelmuis

vroedmeesterpad

juchtleerkever

Libellen

landzoogdieren

bever

rugstreeppad

brede geelrandwaterroofkever

Kevers

Zoogdieren

steur

Zoogdieren

zeezoogdieren

kleine zwaardwalvis
narwal
orka

houting

tuimelaar

bataafse stroommossel

witflankdolfijn, witsnuitdolfijn

platte schijfhoren

noordse vinvis, potvis

liggende raket

butskop

drijvende waterweegbree

dwergvinvis

groenknolorchis

griend,

kruipend moerasscherm

spitsdolfijn van gray

zomerschroeforchis

witte dolfijn
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Tabel C. “Overige Soorten” onderdeel A behorend bij artikel 3.10, eerste lid, onderdeel a.
Soortgroep

Amfibieën

Nederlandse naam

Soortgroep

Nederlandse naam

Alpenwatersalamander

Beekdonderpad

Bruine kikker*

Beekprik

Gewone pad*

Elrits

Kleine watersalamander*
Meerkikker*

Europese rivierkreeft

Vissen

Gestippelde alver

Middelste groene kikker*

Grote modderkruiper

Vinpootsalamander

Kwabaal

Vuursalamander
Aardbeivlinder

Dagvlinders

Bosparelmoervlinder

Aardmuis*

Bruin dikkopje

Boommarter

Bruine eikenpage

Bosmuis*

Donker pimpernelblauwtje

Bunzing**

Duinparelmoervlinder

Damhert

Gentiaanblauwtje

Das

Grote parelmoervlinder

Dwergmuis*

Grote vos

Dwergspitsmuis*

Grote vuurvlinder

Edelhert

Grote weerschijnvlinder

Eekhoorn

Iepenpage

Egel*

Kleine heivlinder

Eikelmuis

Kleine ijsvogelvlinder

Gewone bosspitsmuis*

Kommavlinder

Gewone zeehond

Pimpernelblauwtje

Grote bosmuis

Sleedoornpage
Spiegeldikkopje

Reptielen

Libellen

Zoogdieren

Grijze zeehond
Haas*

Veenbesblauwtje

Hermelijn**

Veenbesparelmoervlinder

Huisspitsmuis*

Veenhooibeestje

Konijn*

Veldparelmoervlinder

Molmuis

Zilveren maan
Adder

Ondergrondse woelmuis*

Hazelworm

Rosse woelmuis*

Levendbarende hagedis

Steenmarter

Ringslang

Tweekleurige bosspitsmuis*

Beekkrombout

Veldmuis*

Bosbeekjuffer

Veldspitsmuis*

Donkere waterjuffer
Gevlekte glanslibel

Vos*
Waterspitsmuis

Gewone bronlibel

Wezel**

Hoogveenglanslibel

Wild zwijn

Kempense heidelibel

Woelrat*

Speerwaterjuffer

Ree*

Kevers

Vliegend hert

Soorten met een asterisk (*) zijn opgenomen in provinciale vrijstellingen. Soorten met een dubbele asterisk (**) zijn in
alle provincies, behalve Noord-Holland en Noord-Brabant, vrijgesteld. In Limburg is daarnaast de molmuis vrijgesteld, in
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Friesland de steenmarter en in Noord-Brabant het wild zwijn. Voor Limburg geldt dat in bepaalde perioden van het jaar
de hazelworm, levendbarende hagedis, steenmarter en de eekhoorn vrijgesteld zijn.

Tabel D. “Overige Soorten” onderdeel B behorend bij artikel 3.10, eerste lid, onderdeel c.
Soortgroep

Planten

Nederlandse naam
Akkerboterbloem
Akkerdoornzaad
Akkerogentroost
Beklierde ogentroost
Berggamander
Bergnachtorchis
Blaasvaren
Blauw guichelheil
Bokkenorchis
Bosboterbloem
Bosdravik
Brave hendrik
Brede wolfsmelk
Breed wollegras
Bruinrode wespenorchis
Dennenorchis
Dreps
Echte gamander
Franjegentiaan
Geelgroene wespenorchis
Geplooide vrouwenmantel
Getande veldsla
Gevlekt zonneroosje
Glad biggenkruid
Gladde zegge
Groene nachtorchis

Nederlandse naam

Nederlandse naam

Groensteel
Groot spiegelklokje
Grote bosaardbei
Grote leeuwenklauw
Honingorchis
Kalkboterbloem
Kalketrip
Karthuizeranjer
Karwijselie
Kleine ereprijs
Kleine Schorseneer
Kleine wolfsmelk
Kluwenklokje
Knollathyrus
Knolspirea
Korensla
Kranskarwij
Kruiptijm
Lange zonnedauw
Liggende ereprijs
Moerasgamander
Muurbloem
Naakte lathyrus
Naaldenkervel
Pijlscheefkalk

Roggelelie
Rood peperboompje
Rozenkransje
Ruw parelzaad
Scherpkruid
Schubvaren
Schubzegge
Smalle raai
Spits havikskruid
Steenbraam
Stijve wolfsmelk
Stofzaad
Tengere distel
Tengere veldmuur
Trosgamander
Veenbloembies
Vliegenorchis
Vroege ereprijs
Wilde averuit
Wilde ridderspoor
Wilde weit
Wolfskers
Zandwolfsmelk
Zinkviooltje
Zweedse kornoelje
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Zorgplicht
In de Wet natuurbescherming is in artikel 1.11 de zorgplicht opgenomen. In het tekstkader hieronder staat het
wetsartikel uitgeschreven.
Artikel 1.11
1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale
natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe
leefomgeving.
2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet of
redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen
worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied
of voor in het wild levende dieren en planten:
a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel
b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke
maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of
c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt
of ongedaan maakt.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op handelen of nalaten in overeenstemming met het
bij of krachtens deze wet of de Visserijwet 1963 bepaalde.
De zorgplicht houdt in dat planten en dieren niet onnodig vernield/gedood of verstoord mogen worden. Dit betekent
dat handelingen (of het nalaten hiervan) waarvan men weet, of redelijkerwijs kan vermoeden, dat ze nadelig zijn voor
planten en/of dieren niet mogen worden uitgevoerd. Wanneer dergelijke handelingen toch uitgevoerd moeten
worden, moeten maatregelen, voor zover dit in redelijkheid kan, worden genomen om de nadelige gevolgen te
voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Er dient bijvoorbeeld zo gewerkt te worden dat dieren kunnen
ontsnappen en het kan nodig zijn om soorten te verplaatsen (bijvoorbeeld planten en amfibieën). Deze algemene
zorgplicht geldt voor elke soort en elk individu in Nederland.

1 Bijlage 2.2.6 Bijlage 6 toelichting Nota inspraak- en overleg.pdf

NOTA INSPRAAK EN OVERLEG VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN LOUWSTRAAT EN BURG DE GROOTSTRAAT
Het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Louwstraat en Burg de grootstraat’ heeft van 3 april 2017 tot en met 15 mei 2017 ter inzage gelegen. Gedurende deze
termijn zijn verschillende inspraak- en vooroverlegreacties binnengekomen. De reacties worden in deze nota kort samengevat en beantwoord. Geheel onderaan
deze nota wordt aangegeven op welke punten het bestemmingsplan is aangepast. In het overzicht van de aanpassingen zijn tevens de ambtshalve wijzigingen van
het ontwerpbestemmingsplan ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan weergegeven.
Wet bescherming persoonsgegevens
Deze nota wordt als onderdeel van de besluitvorming van het bestemmingsplan op internet gepubliceerd. In verband met de Wet bescherming persoonsgegevens
(Wbp) zijn de reacties daarom geanonimiseerd. Omdat het Besluit ruimtelijke ordening niet expliciet verplicht tot het elektronisch beschikbaar stellen van
persoonsgegevens, is de Wbp van kracht bij de elektronische beschikbaarstelling van bestemmingsplannen op internet. Dit betekent dat inspraakreacties,
zienswijzen e.d. niet elektronisch beschikbaar gesteld mogen worden indien deze NAW gegevens (naam, adres, woonplaats) bevatten of andere persoonsgegevens
die vallen onder de Wbp. De werking van de Wbp strekt zich niet uit tot gegevens omtrent ondernemingen, die behoren tot een rechtspersoon. Deze namen zijn
daarom niet geanonimiseerd. Dit geldt ook voor personen die beroepsmatig betrokken zijn bij de procedure (namen van advocaten, gemachtigden e.d.). Indien het
noodzakelijk is ten behoeve van de uitvoering van een publieke taak, is het wel toegestaan om persoonsgegevens elektronisch beschikbaar te stellen. Dit heeft tot
gevolg dat NAW gegevens met betrekking tot persoonsgebonden overgangsrecht wél in een bestemmingsplan mogen worden genoemd en elektronisch
beschikbaar zijn. Omdat deze nota elektronisch beschikbaar wordt gesteld, zijn de inspraakreacties gerubriceerd op nummer, zodat de inhoud van de nota geen
NAW gegevens van natuurlijke personen bevat. Om te kunnen herleiden wie welke reactie heeft ingediend is er een los overzicht van indieners van een
vooroverleg- en inspraakreacties opgesteld. Dit overzicht wordt niet elektronisch beschikbaar gesteld..
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INSPRAAKREACTIE

BEANTWOORDING

Onderdeel Burgemeester de Grootstraat
1.

Ontvangen per brief op 3 mei 2017
De inpassing van twee bouwkavels op het achterterrein
van de panden Burgemeester de Grootstraat 20-24 is
alleen goed mogelijk als er een ontsluiting gevonden
kan worden vanaf ‘de Spiering’. Pogingen om tot
overeenstemming te komen met de eigenaresse van de
belendende kavel De Spiering 16 zijn mislukt.
Naar aanleiding van gesprekken met de gemeente is
namens initiatiefnemer een nieuw planvoorstel
ingediend.

2.

Ontvangen per brief op 12 mei 2017
Het plan doet inbreuk op de ruimtelijke uitstraling,
zonlicht en de privacy van de bewoner aan de Spiering
18. De bewoner verzoekt het plan te heroverwegen.

Inmiddels heeft initiatiefnemer het perceel aan de Spiering 16 aangekocht. Daarmee ontstaat de
mogelijkheid om het achterterrein van het plangebied te ontsluiten op de Spiering. Met initiatiefnemer is
kortgesloten om op het achterterrein de mogelijkheid voor één woning te bieden, die aansluit op de
omliggende woningen (bungalows) aan de Spiering. Aan de voorkant zal dan één woning worden
toegevoegd aan de Burgemeester de Grootstraat (gelegen tussen nr. 20 en nr. 18). Hiermee wordt
tegemoetgekomen aan de inspraakreactie van initiatiefnemer van het plan.
Bijlage 1 van de inspraaknota maakt de voorgenomen indeling inzichtelijk.

Deze reactie geeft aanleiding het plan als volgt aan te passen:
- Op de verbeelding wordt de dubbele woning op het achterperceel vervangen voor een enkele woning.
- De ontsluitingsweg van de burgemeester de Grootstraat naar het achterperceel komt te vervallen.
- Op de verbeelding wordt een woning toegevoegd tussen de Burgemeester de grootstraat 18 en 20.
Allereerst moet opgemerkt worden dat de beoogde bestemmingswijziging een aanzienlijke functionele
verbetering betekent ten opzichte van het geldende bestemmingsplan. Een bedrijfsbestemming waarbij
maximaal 3 bedrijven zijn toegestaan, wordt daarbij omgezet naar woongebied. Op grond van het
geldende bestemmingsplan is zelfs één bedrijf in de milieucategorie 3.2 toegestaan voor het exploiteren
van Gas.
De inspraakreactie is aanleiding de dubbele woning op het achterperceel te vervangen voor één woning.
Daarbij komt de ontsluitingsweg te vervallen. De woning op het achterterrein wordt ontsloten op de
Spiering. Uit gesprekken blijkt dat hiermee tegemoet wordt gekomen aan de wensen van de bewoner van
de Spiering 18.

3.

Ontvangen per brief op 12 mei 2017.
Het plan doet inbreuk op de ruimtelijke uitstraling,
zonlicht en de privacy van de bewoner aan de
Burgemeester de Grootstraat 18. De bewoner verzoekt
het plan te heroverwegen.

Deze reactie geeft aanleiding het plan als volgt aan te passen:
- Op de verbeelding wordt de dubbele woning op het achterperceel vervangen voor een enkele woning.
- De ontsluitingsweg van de burgemeester de Grootstraat naar het achterperceel komt te vervallen.
- Op de verbeelding wordt een woning toegevoegd tussen de Burgemeester de grootstraat 18 en 20.
Allereerst moet opgemerkt worden dat de beoogde bestemmingswijziging een aanzienlijke functionele
verbetering betekent ten opzichte van het geldende bestemmingsplan. Een bedrijfsbestemming waarbij
maximaal 3 bedrijven zijn toegestaan, wordt daarbij omgezet naar woongebied. Op grond van het
geldende bestemmingsplan is zelfs één bedrijf in de milieucategorie 3.2 toegestaan voor het exploiteren
van Gas.
De inspraakreactie is toch aanleiding de dubbele woning op het achterperceel te vervangen voor één
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woning. Daarbij komt de ontsluitingsweg te vervallen. De woning op het achterterrein wordt ontsloten op
de Spiering.
Uit gesprekken blijkt dat hiermee gedeeltelijk wordt tegemoet gekomen aan de wensen van de bewoner
van de Spiering 18.
In de gesprekken is ook het voornemen toegelicht om aan de voorkant één woning toe te voegen aan de
Burgemeester de Grootstraat (gelegen tussen nr. 20 en nr. 18). Hiermee wordt niet tegemoetgekomen
aan de wensen van de indiener. De indiener geeft aan dat hiermee een woning wordt toegevoegd dicht
tegen haar perceel. In de nieuwe situatie wordt de woning inderdaad op een kleine afstand (2 meter) van
het buurperceel gerealiseerd. Deze situatie is stedenbouwkundige wenselijker dan de eerdere invulling in
het voorontwerpbestemmingsplan. De afstand tussen de beide woningen blijft ons inziens met 11 meter
wel ruim voldoende. Daarbij komt dat in het geldende bestemmingsplan sprake is van een volwaardige
bedrijfsbestemming met veel ruimere gebruiks- en bouwmogelijkheden.
De beoogde invulling beschouwen wij als een forse verbetering ten opzichte van de invulling in het
voorontwerp en het geldende bestemmingsplan.
Bijlage 1 van de toelichting maakt de voorgenomen indeling inzichtelijk.

4.

Ontvangen per brief op 15 mei 2017.
Indiener vindt de dubbele woning naast zijn woning aan
de Molenaarstraat 59 niet wenselijk.
a. De dubbele woning met een nokhoogte van 8 meter
past niet in het straatbeeld, naast een bungalow
met plat dak met een hoogte van 3.20 meter. Bij de
plannen van de bestaande bungalows destijds was
er in verband met de uniformiteit alleen de
mogelijkheid om een bungalow met plat te bouwen.
Zelfs later was er geen mogelijkheid om op de
bungalow een kap te realiseren.
b. Destijds is uit privacyoverwegingen een grote kavel
gekocht. Met het realiseren van een wooneenheid
op 8m afstand van de perceelsgrens doet volgens
de buurman inbreuk op de privacy.

Deze reactie geeft aanleiding het plan als volgt aan te passen:
- Op de verbeelding wordt de dubbele woning op het achterperceel vervangen voor een enkele woning.
- De ontsluitingsweg van de burgemeester de Grootstraat naar het achterperceel komt te vervallen.
- Op de verbeelding wordt een woning toegevoegd tussen de Burgemeester de grootstraat 18 en 20.
Allereerst moet opgemerkt worden dat de beoogde bestemmingswijziging een aanzienlijke functionele
verbetering betekent ten opzichte van het geldende bestemmingsplan. Een bedrijfsbestemming waarbij
maximaal 3 bedrijven zijn toegestaan, wordt daarbij omgezet naar woongebied. Op grond van het
geldende bestemmingsplan is zelfs één bedrijf in de milieucategorie 3.2 toegestaan voor het exploiteren
van Gas.
Naast de grote functionele verbetering verandert er qua bouwmogelijkheden niet veel ten opzichte van het
geldende bestemmingsplan. Het geldende bestemmingsplan biedt immers al de mogelijkheid om een
bedrijfshal tot 8 meter te bouwen op een afstand van 10 meter van de woning van de buurman. Met de
beoogde ontwikkeling wordt een dubbele woning op 15 meter van de woning van de buurman mogelijk
gemaakt met dezelfde bouwhoogte.
De dubbele woning met een bouw- en goothoogte van 8 en 5 meter is bovendien goed inpasbaar in zijn
omgeving. Het gebouw creëert een overgang tussen de woning aan de Molenaarstraat 59 (maximale
bouw- en goothoogte van 6 en 3 meter) en de beoogde dubbele woning aan de Burgemeester de
Grootstraat 24 (bouw- en goothoogte van 9 en 6 meter). De aangegeven bouwhoogte van 3,5 meter is de
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c.

Dit zal leiden tot waardevermindering van mijn
woning.
In het plan wordt gesteld dat van de bestaande drie
bedrijfswoningen (Burg. De Grootstraat 20, 22 en
24) er twee worden omgezet naar burgerwoningen.
Wat wordt de gebruiksbestemming van de derde
woning?

feitelijke bouwhoogte. Het bestemmingsplan biedt een bouwhoogte van 6 meter en een goothoogte van 3
meter. Op grond van het bestemmingsplan bestaat de mogelijkheid om op de woning aan de
Molenaarstraat 59 een kap te realiseren.
Met een afstand van de dubbele woning tot de naastgelegen perceelsgrens van 8m en de woning van 15
meter wordt voldoende rekening gehouden met de privacy van de bewoners.
In het plan staat inderdaad dat twee bestaande bedrijfswoningen worden omgezet naar burgerwoningen.
Dit is niet voldoende duidelijk in de toelichting van het plan opgenomen. Feitelijk krijgen alle drie de
woningen de bestemming burgerwoning. De woningen aan de burgemeester de Grootstraat 20 en 22
blijven in stand. De woning aan de Burgemeester de Grootstraat 24 wordt waarschijnlijk vervangen voor
een dubbele woning.

Deze reactie geeft aanleiding het plan als volgt aan te passen:
- In de toelichting wordt duidelijker beschreven dat wat de gebruiksfuncties worden van de bestaande
bedrijfswoningen. Namelijk dat de woningen aan de burgemeester de Grootstraat 20 en 22 in stand
blijven en de woning aan de Burgemeester de Grootstraat 24 wordt vervangen voor een dubbele
woning.
Onderdeel Louwstraat
5.
Ontvangen per brief op 5 mei 2017
Indiener heeft zijn zorgen geuit met betrekking tot de
ontwikkeling van de woonwerkkavels aan de
Louwstraat. De indiener betreft de bewoner van het
buurperceel aan de Louwstraat 27.
Het grootste bezwaar richt zich op de in het
voorontwerp opgenomen toegangsweg direct
grenzend aan het buurperceel op 4 meter gelegen
vanaf de woning. De weg heeft volgens indiener grote
nadelige gevolgen op de onderdelen
verkeersveiligheid, woongenot en leefbaarheid,
schade aan de woning en devaluatie van de
economische waarde van de woning.
OVERLEGREACTIE
6.

Provincie Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC
‘s Hertogenbosch
Binnengekomen per brief op 12 juli 2017

De inspraakreactie is onder meer aanleiding te onderzoeken of er alternatieve invullingsmogelijkheden zijn
voor deze locatie. Bij een andere invulling wordt onderzocht of de in het voorontwerp opgenomen
ontsluitingsweg kan komen te vervallen.
Het zoeken naar andere invullingsmogelijkheden vergt nog tijd. Daarom is dit planonderdeel nog niet rijp
om als ontwerp ter inzage te worden gelegd. Omdat het planonderdeel Burgemeester de Grootstraat al
wel verder in procedure kan worden gebracht, zal het bestemmingsplan worden opgeknipt. Het onderdeel
Burgemeester de Grootstraat komt daarmee als ontwerp ter inzage te liggen. Het onderdeel Louwstraat
wordt pas verder in procedure gebracht als meer duidelijk is over de beoogde invulling van dit gebied. Op
dat moment kan deze inspraakreactie ook volledig worden beantwoord.

Deze reactie geeft aanleiding het plan als volgt aan te passen:
- Het bestemmingsplan wordt opgeknipt, waarbij vooralsnog alleen het onderdeel Burgemeester de
Grootstraat als ontwerp verder in procedure wordt gebracht.
BEANTWOORDING
In de praktijk blijkt het voor initiatiefnemer moeilijk te zijn om concrete gegadigden te vinden voor de in het
voorontwerp opgenomen woonwerkkavels. Op dit moment wordt de mogelijkheid onderzocht om de kavel
een andere invulling te geven. Daarbij wordt gedacht aan één partij die de gronden kan afnemen waarmee
de concrete behoefte direct kan worden aangetoond. Met een dergelijke oplossing hoeft ook geen
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7.

In artikel 3.1, lid 2 van de Verordening Ruimte is
bepaald dat bij een stedelijke ontwikkeling toepassing
met worden gegeven aan de ladder van duurzame
verstedelijking zoals ook is bepaald in artikel 3.6.1, lid
2, van het Besluit ruimtelijke ordening.

ontsluitingsweg te worden gerealiseerd waarmee gehoor wordt gegeven aan de inspraakreactie van de
bewoner van de Louwstraat 27. Zie inspraakreactie 5 voor het besluit om de planonderdelen
Burgemeester de Grootstraat en Louwstraat op te knippen zodat voor het zoeken naar andere
invullingsmogelijkheden voor de Louwstraat nieuwe plannen kunnen worden voorbereid.

De provincie constateert dat de eerste trede van de
ladder van duurzame verstedelijking niet of nauwelijks
is onderbouwd of er daadwerkelijk behoefte is aan wat
men wil realiseren.
Waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA ‘s
Hertogenbosch
Binnengekomen per e-mail op 12 april 2017
a. Voor het planonderdeel ‘Burgemeester de
Grootstraat’ is het Waterschap akkoord.

Deze reactie geeft aanleiding het plan als volgt aan te passen:
Het bestemmingsplan wordt opgeknipt, waarbij vooralsnog alleen het onderdeel Burgemeester de
Grootstraat als ontwerp verder in procedure wordt gebracht.

Deze reactie geeft geen aanleiding het plan aan te passen.

b. Voor het planonderdeel ‘Louwstraat’ is het
Omdat naar aanleiding van andere reacties wordt opgeknipt en een andere invulling worden gegeven aan
waterschap niet akkoord. Het is nog onvoldoende
het onderdeel Louwstraat, zal het nieuwe BP Louwstraat te zijner tijd opnieuw aan het Waterschap
duidelijk hoe en waar de berekende
worden voorgelegd voordat het ontwerp bestemmingsplan Louwstraat verder in procedure wordt gebracht.
hemelwatervoorziening van 276 m3 wordt
gerealiseerd. In de waterparagraaf 4.2.2 wordt
Deze reactie geeft geen aanleiding het plan aan te passen.
onder het kopje ‘locatiestudie’ aangegeven dat in
een later stadium een inrichtingsplan hiervoor
wordt opgesteld. Uit het beplantingsplan (bijlage 1
bij de regels) blijkt echter dat binnen het
plangebied maar zeer beperkt ruimte is voorzien
voor (landschappelijke) inpassing. Wel staat er
een zoekgebied (buiten het plangebied)
aangegeven t.b.v. hemelwater en/of aanvullende
compensatie.
OVERZICHT WIJZIGINGEN NAAR AANLEIDING VAN INSPRAAK EN OVERLEG
Toelichting
a. Enkele redactionele wijzigingen, zoals typefouten en vernummering, zijn doorgevoerd.
b. Reacties 1 en 2 resulteren in aanpassing van paragraaf 2.2.2 van de toelichting dat een dubbele woning op het achterperceel wordt vervangen door een enkele
woning, waarbij de woning wordt ontsluiten op de Spiering.
c. Reacties 1 en 2 resulteren in aanpassing van paragraaf 2.2.2 van de toelichting dat een woning wordt toegevoegd tussen de Burgemeester de Grootstraat 18 en 20.
d. Naar aanleiding van de reacties 1 en 2 wordt als bijlage 1 bij de toelichting een stedenbouwkundige schets opgenomen met de nieuwe beoogde inrichting.
e. Naar aanleiding van de reactie 4 wordt in de toelichting duidelijker beschreven dat de bestaande woningen aan de burgemeester de Grootstraat 20 en 22 in stand
blijven en de woning aan de Burgemeester de Grootstraat 24 wordt vervangen voor een dubbele woning.
f. Naar aanleiding van de reacties 5 en 6 is alle tekst die betrekking heeft op het planonderdeel de Louwstraat geschrapt uit de toelichting.
5

Regels
a. Naar aanleiding van de reacties 5 en 6 is de bedrijfsbestemming (artikel 3) uit de regels geschrapt.
Verbeelding
a. Naar aanleiding van de reacties 1 en 2 wordt de dubbele woning op het achterperceel vervangen voor een enkele woning.
b. Naar aanleiding van de reacties 1 en 2 komt de ontsluitingsweg van de Burgemeester de Grootstraat naar het achterperceel te vervallen.
c. Op de verbeelding wordt een woning toegevoegd tussen de Burgemeester de Grootstraat 18 en 20.
Naar aanleiding van de reacties 1 en 2 wordt in 2.2.2 van de toelichting verwerkt dat de in het voorontwerp bestemmingsplan voorziene ontsluitingsweg van de
Burgemeester de Grootstraat naar het achterterrein komt te vervallen.
OVERZICHT AMBTSHALVE WIJZIGINGEN
Toelichting
a. Het planonderdeel De Louwstraat is komen te vervallen.
b. Enkele redactionele wijzigingen zijn doorgevoerd.
Regels
c. Het planonderdeel De Louwstraat is komen te vervallen.
d. Enkele redactionele wijzigingen zijn doorgevoerd.
e. Naar aanleiding van de conclusies uit het archeologisch onderzoek is de dubbelbestemming archeologie verwijderd.
Verbeelding
a. Het planonderdeel De Louwstraat is komen te vervallen.
b. Enkele redactionele wijzigingen zijn doorgevoerd.
c. De bouwpercentages zijn verwijderd.
d. Naar aanleiding van de conclusies uit het archeologisch onderzoek is de dubbelbestemming archeologie verwijderd.

Burgemeester en wethouders van Landerd,

de secretaris,

de burgemeester,

J.A.J. Lenssen

M.C. Bakermans
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1 Bijlage 2.2.7 Bijlage 7 toelichting Nota zienswijzen.pdf

NOTA ZIENSWIJZE EN AMBTSHALVE WIJZIGINGEN
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN BURGEMEESTER DE GROOTSTRAAT, SCHAIJK
Het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Burgemeester de Grootstraat, Schaijk,’ heeft van maandag 18 december 2017 tot en met maandag 29 januari 2018
ter inzage gelegen. Er is één zienswijze binnengekomen. De reactie is in deze nota kort samengevat en beantwoord. Achter in de nota wordt aangegeven op welke
onderdelen het bestemmingsplan is aangepast. In het overzicht van de aanpassingen zijn tevens de ambtshalve wijzigingen genoemd.

ZIENSWIJZE

Reclamant
(bewoner van Burg. de Grootstraat 18 te Schaijk)
Ontvangen per brief op 26 januari 2018
a. Het plan is niet passend in de omgeving. De
percelenindeling, situering van de bouwvlakken,
perceelsgrootte, afstand tot omliggende
percelen/woningen, hoogte, breedte en
lengtemogelijkheden zijn niet passend in de omgeving.
Er dienen vooraf beeldkwaliteitseisen te worden
vastgesteld en niet achteraf. Er is sprake van een
ontoelaatbare strijdigheid met het
zorgvuldigheidsbeginsel en de onderzoeksplicht.

b. Het plan leidt tot een ontoelaatbare aantasting van het
woongenot. Er zijn bouwmogelijkheden op veel te korte
afstand van de woning aan de Burgemeester de
Grootstraat 18 te Schaijk. Dit zal ontoelaatbare
aantasting van het woongenot, privacy, verminderde
lichtinval, verminderde bezonning en ontoelaatbare
schaduwwerking tot gevolg hebben. Er is sprake van
een ontoelaatbare strijdigheid met het
zorgvuldigheidsbeginsel en de onderzoeksplicht.

BEANTWOORDING

Uit de paragrafen 2.2, 2.3, 3.3, 3.4 en 4 blijkt voldoende dat het plan passend is in zijn omgeving en dat
een goed woon- en leefklimaat voldoende geborgd is. De essentie is dat in een woongebied bedrijvigheid
met ruime gebruiks- (waaronder de exploitatie van gas) en bouwmogelijkheden wordt beëindigd waarvoor
passend in een woongebied woonbebouwing terugkomt. Daarbij blijkt uit de ruimtelijke onderbouwing
voldoende dat wordt voldaan aan alle milieu hygiënische aspecten en het plan stedenbouwkundig
aanvaardbaar is. De voorgestane bouwmassa is kleiner dan de bouwmassa die op grond van het geldende
bestemmingsplan al mogelijk is. Daarbij komt dat de woningbouw is voorzien in bestaand stedelijk gebied
waar mag worden verwacht dat in zeker mate compact wordt gebouwd. In dit geval is overigens nog steeds
sprake van een voldoende ruime opzet omdat de beoogde woning op een afstand van ruim 10 meter van
de naastgelegen woning is geprojecteerd. Bijlage 1 van deze zienswijzenota geeft meer inzicht in de
beoogde stedenbouwkundige invulling.
Het voorafgaand opstellen van beeldkwaliteitseisen is wat ons betreft niet noodzakelijk. Na
inwerkingtreding van het bestemmingsplan kunnen omgevingsvergunningen worden aangevraagd, waarbij
voor wat betreft de beeldkwaliteitsaspecten wordt getoetst aan de geldende welstandsnota. Paragraaf 2.2
is aangevuld voor wat betreft de relatie van het plan in de omgeving. Er wordt ons inziens voldaan aan het
zorgvuldigheidsbeginsel en de onderzoeksverplichtingen vanuit de Wro.
Dit onderdeel van de zienswijze geeft aanleiding om paragraaf 2.2 nader toe te lichten voor de
relatie van het plan in de omgeving.
Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in het oprichten van een woning op 2 meter van het buurperceel en
ruim 10 meter van de naastgelegen woning. Daarmee wordt ons inziens geen inbreuk gedaan op het
woongenot van reclamant, temeer omdat sprake is van het realiseren van woningbouw in een daarvoor
bedoeld woongebied in een bestaande stedelijke omgeving. Daarbij wordt bestaande bedrijvigheid ter
plaatse met ruimere gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden gesaneerd. Met 2 en 10 meter wordt vanuit
privacyoverwegingen voldoende afstand aangehouden tot respectievelijk het buurperceel en de
naastgelegen woning (zie ook onder c van deze nota). Uit de ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende
onderzoeken blijkt bovendien dat het plan stedenbouwkundig aanvaardbaar is en wordt voldaan aan de
verschillende milieuhygiënische aspecten die vanuit de wet ruimtelijke ordening worden opgelegd. Wel is
paragraaf 2.2 nader onderbouwd voor wat betreft de relatie van het plan met de omgeving.
Dit onderdeel van de zienswijze geeft aanleiding om paragraaf 2.2 nader toe te lichten voor de
relatie van het plan in de omgeving.

c.

De privacy wordt aangetast.

d. Er zal sprake zijn van ernstige waardevermindering
voor de omliggende panden. In strijd met het
zorgvuldigheidsbeginsel en een goede ruimtelijke
ordening ontbreekt een planschaderisicoanalyse. Er is
geen financiële exploitatie van het geheel en er zijn in
het geheel geen financiële cijfers/gegevens. Dit mede
in het licht van de vereiste toetsing aan de financiële
uitvoerbaarheid van het plan.

e. Door het plan zal sprake zijn van een ontoelaatbare
vermindering van dag- en zonlicht in het pand en in de
tuin. Ook zal sprake zijn van een grote schaduwwerking
voor het pand/perceel Burgemeester de Grootstraat 18
te Schaijk. In strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel
ontbreekt een dag- en zonlicht- en
schaduwwerkingsonderzoek.

f.

In strijd met de bouw- en veiligheidsregelgeving en het
zorgvuldigheidsbeginsel ontbreekt een
brandveiligheidsonderzoek.
g. Het plan heeft ter plaatse een concentratie en toename
van verkeersbewegingen tot gevolg. In strijd met het
zorgvuldigheidsbeginsel ontbreekt een
verkeersveiligheidsonderzoek.

Volgens het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek geldt dat het in verband met privacy niet is toegestaan
om uitzicht te hebben op het erf van de buren door gevelopeningen die minder dan 2 meter van de
erfgrens geplaatst zijn. In het bestemmingsplan is de woning (en daarmee eventuele gevelopeningen) op 2
meter van de erfgrens gesitueerd. Hiermee wordt voldaan de bepaling uit het Burgerlijk Wetboek.
Dit onderdeel van de zienswijze geeft geen aanleiding het plan aan te passen.
Een eventuele waardevermindering van het pand staat los van de motivering van de plannen in het kader
van een goede ruimtelijke ordening. Het opstellen van een planschaderisicoanalyse is geen wettelijke
vereiste. Op het moment dat reclamant denkt dat sprake is van planschade als gevolg van de vaststelling
van dit bestemmingsplan dan is het mogelijk om na inwerkingtreding van het plan bij de gemeente een
verzoek om planschade in te dienen. Op dat moment wordt door een onafhankelijke deskundige
beoordeeld of reclamant recht heeft op planschadevergoeding.
Zoals blijkt uit paragraaf 6.1 van de toelichting van het bestemmingsplan is de financiële uitvoerbaarheid
van het plan voldoende gewaarborgd. Er is immers een anterieure overeenkomst gesloten waarin de
kostenverdeling voor de uitvoering van de plannen is geregeld, waarvoor de gemeente krediet beschikbaar
heeft gesteld. Het aspect planschade is onderdeel hiervan.
Dit onderdeel van de zienswijze geeft geen aanleiding het plan aan te passen.
Op grond van het geldende bestemmingsplan bestaat al de mogelijkheid om bedrijfsbebouwing van
maximaal 8 meter op te richten tot op de perceelgrens met een plat dak. Dit bestemmingsplan voorziet in
de bouwmogelijkheid voor woningbouw met een bouw- en goothoogte van respectievelijk 8/9 en 6 meter
op een afstand van 2 meter van de perceelsgrens. Daarmee is de voorgenomen bouwmassa kleiner dan
de bouwmassa die het geldende bestemmingsplan mogelijk maakt. Daarbij komt dat de woningbouw is
voorzien in een bestaand stedelijk gebied waar mag worden verwacht dat in zeker mate compact wordt
gebouwd. In dit geval is overigens nog steeds sprake van een zeer ruime stedenbouwkundige opzet omdat
de beoogde woning op een afstand van ruim 10 meter van de naastgelegen woning is geprojecteerd. Een
dag- en zonlichtonderzoek in dit geval niet noodzakelijk om toch een goed woon- en leefklimaat ter plaatse
te kunnen waarborgen.
Dit onderdeel van de zienswijze geeft geen aanleiding het plan aan te passen.
Brandveiligheid is op grond van de Wet ruimtelijke ordening geen verplicht onderdeel van het
bestemmingsplan. Het onderdeel brandveiligheid komt aan bod bij de aanvragen omgevingsvergunningen.
Dit onderdeel van de zienswijze geeft geen aanleiding het plan aan te passen.
In paragraaf 4.10 zijn de bestaande en toekomstige verkeersbewegingen nader in beeld gebracht aan de
hand van kencijfers van het CROW. Er is sprake van een toename van 19,4 verkeersbewegingen op een
gemiddelde weekdag. Gezien de zeer beperkte toename van het aantal verkeersbewegingen en het feit
dat het plangebied via meerdere wegen ontsloten wordt, kan geconcludeerd worden dat de ontwikkeling
geen belemmering vormt voor genoemde en omliggende wegen.
Dit onderdeel van de zienswijze geeft aanleiding paragraaf 4.10 van de toelichting aan te vullen

h. Er bestaat onduidelijkheid met betrekking tot de
parkeerplaatsen en het niet voorzien in eigen
parkeerbehoefte. Op pagina 23 van de toelichting staat
dat op eigen terrein dient te worden geparkeerd.
Vervolgens wordt erkend dat hieraan niet wordt
voldaan.
i. Er is geen sprake van een ruimtelijk knelpunt dat dient
te worden opgelost en op basis waarvan volgens de
gemeente zou worden voldaan aan de Woonvisie. Er is
sprake van een bedrijf met de vereiste milieu/omgevingsvergunning. Er was sprake van een milieu
hygiënisch gezien aanvaardbare situatie.

j.

Er had bodemonderzoek moeten plaatsvinden.

k.

In strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel en de
onderzoeksplicht heeft er geen asbestonderzoek wat
betreft de sloopactiviteiten plaatsgevonden.

l.

Er heeft geen overleg met omwonenden
plaatsgevonden.

voor het onderdeel verkeer.
Op pagina 23 staat inderdaad een tegenstrijdigheid met betrekking tot het parkeren. Het parkeren dient op
eigen terrein te worden opgelost. Bij de verdere uitwerking van de bouwplannen dient hiermee rekening te
worden gehouden. Bij de beoordeling van aanvragen omgevingsvergunningen zal worden getoetst aan de
geldende Parkeernormen gemeente Landerd 2012.
De zienswijze geeft aanleiding om paragraaf 4.10 van de toelichting aan te passen voor het
onderdeel parkeren.
In de gemeentelijke woonvisie staat dat wordt ingezet op de realisatie van woningen in de centra van de
kernen Zeeland en Schaijk en op het afronden van de uitbreidingslocaties Repelakker en Akkerwinde.
Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als met de toevoeging van woningbouw een ruimtelijk of
financieel knelpunt kan worden opgelost. In dit geval is geen sprake van een van voornoemde
voorkeurslocatie. Daarom zal op basis van de woonvisie een knelpunt moeten worden opgelost.
Ongeacht dat in de bestaande situatie sprake is van de vereiste vergunningen m.b.t. milieuhygiëne
constateren wij dat ruimtelijk in de bestaande situatie wel degelijk sprake is van een knelpunt. Dit temeer
omdat het geldende bestemmingsplan onder meer bedrijvigheid in een hogere milieucategorie voor het
aspect externe veiligheid (groothandel in vloeibare gassen) toestaat in een woongebied. Daarbij is het op
basis van het geldende bestemmingsplan mogelijk om een forse bouwmassa te bouwen ten behoeve van
bedrijvigheid tot op de perceelsgrens. Het saneren van onder meer het gasbedrijf en het aanscherpen van
de bestaande planologische regeling leidt daarmee wel degelijk tot het oplossen van knelpunten. Daarmee
wordt derhalve voldaan aan de gemeentelijke Woonvisie.
Dit onderdeel van de zienswijze geeft geen aanleiding het plan aan te passen.
Er heeft verkennend bodemonderzoek plaatsgevonden. Deze is als bijlage 1 bij de toelichting opgenomen.
Dit onderdeel van de zienswijze geeft geen aanleiding om het plan aan te passen.
Asbestonderzoek is op grond van de Wet ruimtelijke ordening geen verplicht onderdeel van het
bestemmingsplan. Het onderdeel asbest komt aan bod bij de aanvragen omgevingsvergunningen voor de
activiteit sloop (Wabo) en de melding bij de eventuele verwijdering van asbest (bouwbesluit).
Dit onderdeel van de zienswijze geeft geen aanleiding om het plan aan te passen.
Er heeft wel degelijk overleg plaatsgevonden met omwonenden, waaronder met reclamant. Naast de
wettelijke verplichte ter inzagelegging als ontwerpbestemmingsplan, heeft het plan ook als
voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Nadien is met reclamant gesproken over de gewijzigde
invulling van het plangebied ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan.
Dit onderdeel van de zienswijze geeft geen aanleiding om het plan aan te passen.

OVERZICHT WIJZIGINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE ZIENSWIJZE
Toelichting
a. Naar aanleiding van de reactie onder a en b wordt paragraaf 2.2 nader aangevuld met een stedenbouwkundige onderbouwing. Ook is bijlage 1 (stedenbouwkundige
weergave) bij deze zienswijzennota toegevoegd.
b. Naar aanleiding van de reactie onder g is paragraaf 4.10 voor het onderdeel verkeer aangevuld.
c. Naar aanleiding van de reactie onder h is paragraaf 4.10 voor het onderdeel parkeren aangevuld.
Regels
Geen wijzigingen.
Verbeelding
Geen wijzigingen.
OVERZICHT AMBTSHALVE WIJZIGINGEN
Toelichting
1. Enkele redactionele wijzigingen, zoals typefouten, zijn doorgevoerd.
2. Paragraaf 4.7 (Natuur) is naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet Natuurbescherming aangevuld.
3. Als bijlage 5 is de oplegnotitie Quickscan Flora en fauna bijgevoegd.
Regels
Geen wijzigingen
Verbeelding
Het bouwvlak voor de dubbele woning aan de Molenaarstraat is aan de zuidkant met 3 meter vergroot.

Bijlage 1
Stedenbouwkundige weergave.

- 1 woning aan De Spiering
- 1 woning tussen Burgemeester de Grootstraat 18 en 20
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Uitspraak 201807862/1/R2
ECLI :

ECLI:NL:RVS:2019:1669

Datum uitspraak :

22 mei 2019

Inhoudsindicatie :

Bij besluit van 5 juli 2018 heeft de raad het
bestemmingsplan "Burgemeester de Grootstraat,
Schaijk" vastgesteld.

 eerste aanleg - enkelvoudig

 ro - noord-brabant

Volledige tekst
201807862/1/R2.
Datum uitspraak: 22 mei 2019
AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK
Uitspraak in het geding tussen:
[appellant], wonend te Schaijk, gemeente Landerd,
en
de raad van de gemeente Landerd,
verweerder.
Procesverloop
Bij besluit van 5 juli 2018 heeft de raad het bestemmingsplan "Burgemeester de Grootstraat,
Schaijk" vastgesteld.
Tegen dit besluit heeft [appellant] beroep ingesteld.
De raad heeft een verweerschrift ingediend.
De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 1 mei 2019, waar [appellant],
vertegenwoordigd door mr. C.J. Driessen, advocaat te Vianen, gemeente Cuijk, en de raad,
vertegenwoordigd door L. Hövels, zijn verschenen.
Overwegingen
Inleiding

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@115477/201807862-1-r2/
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1. Het plan is een partiële herziening van het bestemmingsplan "Kom Schaik" (hierna: het
vorige plan) en voorziet in herontwikkeling van een voormalige bedrijfslocatie op de hoek van
de Burgemeester de Grootstraat en de Molenaarstraat te Schaijk. Het plan maakt daar
burgerwoningen mogelijk. [appellant] woont aan de Burgemeester de Grootstraat 18 te
Schaijk. Zijn perceel grenst aan de oostzijde van het plangebied.
Toetsingskader
2. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan moet de raad bestemmingen aanwijzen en
regels geven die de raad uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. De
raad heeft daarbij beleidsruimte en moet de betrokken belangen afwegen. De Afdeling
beoordeelt aan de hand van de beroepsgronden of het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan in overeenstemming is met het recht. De Afdeling stelt niet zelf vast of het
plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening, maar beoordeelt aan de
hand van die gronden of de raad zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat
het plan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening.
Overleg
3. [appellant] betoogt dat ten onrechte geen overleg met omwonenden heeft
plaatsgevonden.
3.1. Het bieden van inspraak voorafgaande aan de terinzagelegging van het
ontwerpbestemmingsplan maakt geen onderdeel uit van de in de Wet ruimtelijke ordening en
het Besluit ruimtelijke ordening geregelde bestemmingsplanprocedure. In hetgeen [appellant]
heeft aangevoerd ziet de Afdeling ook geen aanleiding voor het oordeel dat de raad hem
destijds uit het oogpunt van zorgvuldigheid de mogelijkheid tot inspraak had moeten bieden.
Het niet bieden van inspraak in deze fase heeft daarom geen gevolgen voor de
rechtmatigheid van de bestemmingsplanprocedure en het bestemmingsplan.
Het betoog faalt.
Verhouding met de omgeving en woon- en leefklimaat
4. [appellant] betoogt dat de voorziene bebouwing niet passend is in de omgeving en dat
verwezenlijking van het plan zal leiden tot een onaanvaardbare aantasting van zijn woongenot
en privacy, tot verminderde lichtinval en bezonning en tot schaduwwerking op zijn perceel.
Hiertoe voert hij aan dat de maatvoeringen in het plan de gebruikelijke afmetingen
overschrijden. Hij wijst daarbij op de omvang en de situering van de bouwvlakken, de afstand
van de voorziene woningen tot omliggende woningen en de maatvoering van de voorziene
bebouwing. Verder betoogt [appellant] dat ten onrechte pas na de vaststelling van het plan
beeldkwaliteitseisen zijn gesteld in plaats van voorafgaand aan de vaststelling van het plan.
4.1. De raad stelt zich op het standpunt dat de voorziene bebouwing wel passend in de
omgeving is en dat met het plan een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is gewaarborgd, nu
de bebouwing in een bestaande stedelijke omgeving staat en de afstand van het
dichtstbijzijnde bouwvlak tot het perceel van [appellant] 2 m en tot de woning van [appellant]
10 m bedraagt. Verder wijst de raad erop dat de voorziene bouwmassa kleiner is dan de
bouwmassa die op grond van het vorige plan in het plangebied gebouwd mocht worden. Tot
slot stelt de raad dat het niet nodig is om voorafgaand aan de vaststelling van het plan
beeldkwaliteitseisen vast te stellen, nu bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor
de bouw van een woning wordt getoetst of beeldkwaliteitsaspecten aan de welstandsnota
voldoen.
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4.2. De Afdeling stelt voorop dat in het algemeen geen blijvende rechten aan een geldend
bestemmingsplan kunnen worden ontleend. De raad kan op grond van gewijzigde
planologische inzichten en na afweging van alle betrokken belangen andere bestemmingen
en regels voor gronden vaststellen.
4.3. Nu het betoog van [appellant] is gericht tegen de met het plan voorziene bebouwing,
ziet de Afdeling zich allereerst voor de vraag gesteld welke bebouwing het plan mogelijk
maakt.
4.4.

Artikel 4, lid 4.2.2, van de planregels luidt:

"Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. Hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
b. Ter plaatse van de aanduiding "maximum aantal wooneenheden" is ten hoogste het op de
verbeelding aangegeven aantal woningen toegestaan.
c. De voorgevel van de woning moet in of evenwijdig aan de naar de weg gekeerde
bouwgrens worden gebouwd.
d. De goothoogte en de bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de
aanduiding "maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)" is aangegeven."
4.5. Op grond van artikel 4, lid 4.2.2, van de planregels, in samenhang gelezen met de
verbeelding, mogen hoofdgebouwen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd en is
ter plaatse van de aanduiding "maximum aantal wooneenheden" ten hoogste het op de
verbeelding aangegeven aantal woningen toegestaan. De Afdeling stelt vast dat het plan in 5
bouwvlakken voorziet. Aan 3 van deze bouwvlakken is de aanduiding "maximum aantal
wooneenheden: 2" toegekend, wat betekent dat daar maximaal 2 woningen per bouwvlak
gebouwd mogen worden. Aan de 2 overige bouwvlakken is geen aanduiding "maximum
aantal wooneenheden" toegekend. Ter zitting is door de raad toegelicht dat bedoeld is om ter
plaatse van deze bouwvlakken, waaraan geen aanduiding "maximum aantal wooneenheden"
is toegekend, maximaal 1 woning per bouwvlak toe te staan, zodat het plan in totaal in 8
woningen voorziet.
Op grond van de planregels, gelezen in samenhang met de verbeelding, is echter niet
uitgesloten dat ter plaatse van de bouwvlakken waaraan geen aanduiding "maximum aantal
wooneenheden" is toegekend meer dan 1 woning per bouwvlak mag worden gebouwd. Hier
komt bij dat één van de bouwvlakken zonder nadere aanduiding even groot is als één van de
bouwvlakken waar 2 woningen zijn voorzien, zodat ook feitelijk niet is uitgesloten dat ter
plaatse meer dan één woning per bouwvlak kan worden gebouwd. Nu, anders dan de raad
heeft beoogd, niet onomstotelijk in het plan is vastgelegd dat ter plaatse van de bouwvlakken
waaraan geen aanduiding "maximum aantal wooneenheden" is toegekend maximaal 1 woning
per bouwvlak is toegestaan, is het plan naar het oordeel van de Afdeling in zoverre in strijd
met de vereiste zorgvuldigheid vastgesteld.
Het betoog slaagt.
4.6. Nu de raad het genoemde gebrek zou kunnen herstellen door in het plan op te nemen
dat ter plaatse van een bouwvlak waaraan geen aanduiding "maximum aantal wooneenheden"
is toegekend ten hoogste 1 woning is toegelaten, ziet de Afdeling uit het oogpunt van finale
geschilbeslechting aanleiding de andere beroepsgronden ook inhoudelijk te bespreken.
Daarbij zal de Afdeling ervan uitgaan dat ter plaatse van een bouwvlak waaraan geen
aanduiding "maximum aantal wooneenheden" is toegekend ten hoogste 1 woning is
toegelaten.
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4.7. Wat betreft het betoog van [appellant] dat de afstanden van de in het plan voorziene
bebouwing tot omliggende woningen niet passend zijn in de omgeving, overweegt de
Afdeling het volgende. De afstand van de woning van [appellant] tot het direct ten westen
van zijn woning mogelijk gemaakte bouwvlak bedraagt ongeveer 10 m. De afstanden tussen
bouwvlakken in de omgeving van het plangebied variëren tussen ongeveer 7 m en 11 m. De
afstand van de woning van [appellant] tot het direct ten westen van zijn woning mogelijk
gemaakte bouwvlak wijkt derhalve niet af van de afstand tussen bouwvlakken op omliggende
percelen.
Gelet hierop ziet de Afdeling geen aanleiding voor het oordeel dat de raad zich niet in
redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat de afstand van de in het plan voorziene
woningen tot omliggende bebouwing passend is in de omgeving.
Wat betreft het betoog van [appellant] dat de perceelindeling van het plangebied niet passend
is in de omgeving, overweegt de Afdeling als volgt.
De afstand van de westelijke perceelgrens van [appellant] tot het direct ten westen van zijn
woning mogelijk gemaakte bouwvlak bedraagt ongeveer 2 m. In de omgeving zijn
bouwvlakken met vergelijkbare afstanden tot de perceelgrenzen aanwezig.
Gelet hierop heeft de raad zich naar het oordeel van de Afdeling in redelijkheid op het
standpunt kunnen stellen dat de perceelindeling van het plangebied passend is in de
omgeving.
Wat betreft het betoog van [appellant] dat de maatvoering van de met het plan mogelijk
gemaakte bebouwing niet passend is in de omgeving, overweegt de Afdeling het volgende.
Aan het grootste deel van het plangebied is de bestemming "Wonen" met gedeeltelijk 5
aanduidingen "bouwvlak" toegekend. Aan het overige deel van het plangebied is de
bestemming "Tuin" toegekend. De maximum goot- en bouwhoogte van de met het plan
mogelijk gemaakte woningen die direct aan de Burgemeester de Grootstraat zullen komen te
staan bedraagt onderscheidenlijk 6 m en 9 m. De maximum goot- en bouwhoogte van de
overige met het plan mogelijk gemaakte woningen bedraagt onderscheidenlijk 5 m en 8 m.
De maximum goot¬¬- en bouwhoogte van de meeste omliggende woningen bedraagt
eveneens onderscheidenlijk 5 m en 8 m.
Naar het oordeel van de Afdeling wijkt de maximum goot- en bouwhoogte van de in het plan
voorziene woningen niet dermate af van de maximum goot- en bouwhoogte van omliggende
woningen dat geoordeeld moet worden dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt
heeft kunnen stellen dat de maximum goot- en bouwhoogte van de in het plan voorziene
woningen passend is in de omgeving.
Voor zover [appellant] betoogt dat de omvang van de in het plan mogelijk gemaakte
bouwvlakken niet passend is in de omgeving, overweegt de Afdeling dat de oppervlakte van
de in het plan mogelijk gemaakte bouwvlakken ongeveer 140 m2 tot 150 m2 per woning
bedraagt, behalve een in de noordoosthoek van het plangebied gelegen bouwvlak dat een
omvang heeft van ongeveer 300 m2. In de omgeving zijn bouwvlakken van beide groottes
aanwezig.
Gelet hierop heeft de raad zich naar het oordeel van de Afdeling in redelijkheid op het
standpunt kunnen stellen dat de omvang van de met het plan mogelijk gemaakte
bouwvlakken passend is in de omgeving.
Om deze redenen heeft de raad zich naar het oordeel van de Afdeling dan ook in redelijkheid
op het standpunt kunnen stellen dat de met het plan voorziene bebouwing passend is in de
omgeving. Niet is uitgesloten dat [appellant] als gevolg van verwezenlijking van het plan een
aantasting van zijn woongenot en zijn privacy, verminderde lichtinval en bezonning en
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schaduwwerking zal ondervinden. Gelet op de bebouwde omgeving, de goot- en
bouwhoogte van de voorziene woningen en de afstand van de woning van [appellant] tot het
dichtst bij zijn woning mogelijk gemaakte bouwvlak, ziet de Afdeling echter evenmin
aanleiding voor het oordeel dat verwezenlijking van het plan zal leiden tot een onaanvaardbare
aantasting van het woon- en leefklimaat van [appellant].
Het betoog faalt.
4.8. Wat betreft het betoog van [appellant] dat ten onrechte geen beeldkwaliteitseisen voor
het plangebied voorafgaand aan de vaststelling van het plan zijn vastgesteld, overweegt de
Afdeling dat daartoe op grond van de Wet ruimtelijke ordening geen verplichting bestaat.
Overigens wordt bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van de in
het plan voorziene woningen getoetst of aan de in de Welstandsnota opgenomen
welstandscriteria wordt voldaan.
Het betoog faalt.
Verkeersveiligheid
5. [appellant] betoogt dat ten onrechte geen verkeersveiligheidsonderzoek aan het plan ten
grondslag ligt.
5.1. Ervan uitgaand dat het plan in maximaal 8 woningen voorziet, overweegt de Afdeling
het volgende. In paragraaf 4.10 van de plantoelichting is aangegeven dat op grond van de
kencijfers van het CROW verwezenlijking van het plan tot 63,2 verkeersbewegingen per
etmaal leidt en dat het plan in vergelijking met het vorige plan een toename van 19,4
verkeersbewegingen per etmaal meebrengt. [appellant] heeft de juistheid van deze kencijfers
en de in de toelichting gemaakte berekening niet betwist. Verder heeft de raad
onweersproken gesteld dat het plangebied vanuit meerdere wegen zal worden ontsloten.
Gelet op het beperkte aantal verkeersbewegingen ten gevolge van verwezenlijking van het
plan en de omliggende wegenstructuur, heeft de raad zich naar het oordeel van de Afdeling
in redelijkheid op het standpunt gesteld dat een verkeersveiligheidsonderzoek niet
noodzakelijk is voor het oordeel dat de situatie ter plaatse verkeersveilig is.
Het betoog faalt.
Woonvisie
6. [appellant] betoogt dat het plan in strijd met de Woonvisie 2015-2019, vastgesteld op 9
juli 2015 door de raad, (hierna: de Woonvisie) is vastgesteld omdat met het plan, anders dan
de Woonvisie vereist, geen ruimtelijk knelpunt wordt opgelost. Volgens [appellant] is op de
locatie van het plangebied namelijk een bedrijf gevestigd dat over de vereiste
omgevingsvergunning milieu beschikt, waardoor uit milieuhygiënisch oogpunt sprake is van
een ruimtelijk aanvaardbare situatie.
6.1. In de Woonvisie is vastgelegd dat een woningbouwinitiatief in principe niet
aanvaardbaar is als het niet in een volkshuisvestelijke behoefte voorziet en/of als het niet
aansluit bij het centrumgebied of een geplande inbreidingslocatie. Van dit uitgangspunt kan
worden afgeweken wanneer er een dringende reden is die medewerking aan een
woningbouwinitiatief rechtvaardigt, zoals het oplossen van een ruimtelijk, milieukundig of
financieel knelpunt. In dit verband wordt in de Woonvisie als voorbeeld de sanering van een
bedrijf in een gevoelige omgeving genoemd. Ter zitting is door de raad toegelicht dat het
oplossen van een knelpunt niet alleen in illegale situaties, maar ook in ruimtelijk onwenselijke
situaties aan de orde is.
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Niet in geschil is dat met de in het plan voorziene woningen wordt voorzien in een
volkshuisvestelijke behoefte, maar dat deze woningen niet zijn voorzien in het centrumgebied
of een geplande inbreidingslocatie. Dit betekent dat er een dringende reden moet zijn die
medewerking aan de voorziene ontwikkeling rechtvaardigt, zoals het oplossen van een
ruimtelijk, milieukundig of financieel knelpunt. Vaststaat dat het plan de sanering van een
volgens de raad in woongebied ruimtelijk onwenselijke groothandel in vloeibare en
gasvormige producten mogelijk maakt. Gelet hierop heeft de raad zich naar het oordeel van
de Afdeling in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat met het toekennen van een
woonbestemming in plaats van een bedrijfsbestemming in een woonbuurt in de kern Schaijk
een milieukundig knelpunt wordt opgelost. Hoewel het bedrijf beschikt over de vereiste
vergunningen, wil dat, gelet op de voornoemde omstandigheid dat niet alleen in illegale
gevallen sprake van een knelpunt is, niet zeggen dat de raad een dergelijk bedrijf in een
woonomgeving niet als knelpunt als bedoeld in de Woonvisie heeft mogen duiden.
Gelet op het voorgaande heeft de raad zich naar het oordeel van de Afdeling terecht op het
standpunt gesteld dat het plan niet in strijd is met de Woonvisie.
Het betoog faalt.
Parkeren
7. [appellant] betoogt dat onvoldoende duidelijk is of het plan in voldoende parkeerplaatsen
voorziet. Hiertoe voert hij aan dat ten onrechte niet in het plan is geborgd dat voldoende
parkeerplaatsen ten behoeve van de met het plan mogelijk gemaakte woningen gerealiseerd
zullen worden. Ook stelt [appellant] dat de raad onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt dat
het benodigde aantal parkeerplaatsen ook feitelijk gerealiseerd kan worden.
7.1.

Artikel 6, lid 6.3.1, van de planregels luidt:

"a. Indien de omvang of bestemming van een gebouw daartoe aanleiding geeft, moet het
gebouw en moet de andere bebouwing op het betreffende bouwperceel zodanig worden
geplaatst of ingericht, dat ten behoeve van het parkeren of stallen van auto’s voldoende
ruimte aanwezig is in, op of onder het gebouw dan wel op of onder het onbebouwde
gedeelte van het bouwperceel.
b. De onder a bedoelde ruimte voor het parkeren van auto’s moet afmetingen hebben die zijn
afgestemd op gangbare personenauto’s. Aan deze eisen wordt geacht te zijn voldaan:
1. Indien de afmetingen van bedoelde parkeerruimten tenminste 1,80 m bij 5,00 m en ten
hoogste 3,25 m bij 6,00 m bedragen.
2. Indien de afmetingen van een gereserveerder parkeerruimte voor een auto van een
gehandicapte - voor[ ]zover die ruimte niet in de lengterichting aan een trottoir grenst - ten
minste 3,50 bij 5,00 m bedragen.
c. Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte
aan ruimte voor het laden en lossen van goederen, moet het gebouw zodanig worden
geplaatst of ingericht, dat in deze behoefte in voldoende mate kan worden voorzien aan, in of
onder het gebouw dan wel op of onder het onbebouwde gedeelte van het betreffende
bouwperceel.
d. Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde onder a en/of c,
mits op andere wijze in de nodige parkeerruimte respectievelijk ruimte voor het laden en
lossen van goederen wordt voorzien."
7.2. In artikel 6, lid 6.3.1, van de planregels heeft de raad bouwregels opgenomen met
betrekking tot parkeren. De Afdeling overweegt dat in de planregels geen parkeernorm voor
het benodigde aantal parkeerplaatsen is opgenomen. Evenmin wordt er naar een
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parkeernorm in gemeentelijke beleidsregels verwezen. Gelet hierop geeft artikel 6, lid 6.3.1,
van de planregels onvoldoende waarborg om te worden gehanteerd als toetsingsnorm bij de
aanvraag voor een omgevingsvergunning. Dat in de plantoelichting naar parkeernormen in de
"Beleidsregels parkeerbeleid in de gemeente Landerd, Parkeernormen Landerd 2012" wordt
verwezen leidt niet tot een ander oordeel, aangezien de plantoelichting niet bindend is. Nu
met de planregeling onvoldoende is gegarandeerd dat in de parkeerbehoefte vanwege het
plan kan worden voorzien, is het plan op dit punt in strijd met de vereiste zorgvuldigheid
vastgesteld.
Het betoog slaagt.
Bodemonderzoek
8. [appellant] betoogt dat, gelet op de geconstateerde verontreinigingen, ten onrechte geen
nader bodemonderzoek is verricht. Volgens hem volgt uit het door Antea Group op 28
oktober 2016 opgestelde "Rapport verkennend bodemonderzoek De Louwstraat en
Burgemeester de Grootstraat te Schaijk" (hierna: het bodemrapport) dat dit een vereiste is
omdat de troebelheid van het water verhoogd is en omdat in het onderzoek is uitgegaan van
de onjuiste hypothese dat het plangebied een onverdachte locatie is.
8.1. Uit het bodemrapport blijkt dat de aanvankelijk aangenomen hypothese dat sprake is
van een onverdachte locatie onjuist is, maar dat de gemeten waarden lager zijn dan de
interventiewaarden, waardoor er geen aanleiding bestaat tot het uitvoeren van een
vervolgonderzoek. Verder is ten aanzien van de verhoogde troebelheid in het bodemrapport
gesteld dat deze in sommige gevallen kan leiden tot een overschatting van bepaalde
parameters. Een verhoogde troebelheid zou dus alleen tot gevolg kunnen hebben dat de
daadwerkelijk aanwezige waarden lager zijn dan de uitkomst van het onderzoek doet
vermoeden. Deze omstandigheid kan daarom geen afbreuk doen aan de conclusie dat de
gemeten waarden lager zijn dan de interventiewaarden.
Gelet op het voorgaande heeft de raad zich naar het oordeel van de Afdeling dan ook in
redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat nader bodemonderzoek niet noodzakelijk is.
Het betoog faalt.
Financiële uitvoerbaarheid
9. [appellant] betoogt dat de financiële uitvoerbaarheid van het plan niet is gewaarborgd. Hij
wijst daartoe op de omstandigheid dat financiële cijfers ontbreken, de initiatiefnemer geen
garantie heeft afgegeven, dat er in dit kader geen behoefteonderzoek heeft plaatsgevonden
en dat de financiële gevolgen van asbestsaneringen in de te slopen bebouwing niet zijn
bezien, waartoe volgens hem een asbestonderzoek had moeten worden uitgevoerd. Aan een
anterieure overeenkomst komt in dit verband geen waarde toe, zo stelt hij.
9.1. Vaststaat dat het plan past binnen het voor de gemeente Landerd geldende
woningbouwprogramma, zodat in beginsel aannemelijk is dat aan deze woningen ook
behoefte bestaat. [appellant] heeft geen argumenten aangedragen waarom dat voor de bij
het plan voorziene woningen anders zou liggen. Verder is er tussen de gemeente en de
initiatiefnemer een anterieure overeenkomst gesloten, waaruit volgt dat de initiatiefnemer de
risicodragende partij is. De initiatiefnemer draagt ook de kosten voor de sloop van de
aanwezige bebouwing en eventuele asbestsaneringen, aldus de raad. Bovendien is ter zitting
door de raad toegelicht dat de kosten van eventuele asbestsaneringen in de te slopen
bebouwing in elk geval gedragen zullen kunnen worden door de opbrengst van de 5 nieuwe
woningen die in het plangebied gerealiseerd zullen worden. Gelet hierop is volgens de raad
uitgesloten dat het plan niet uitvoerbaar zou zijn vanwege eventueel in de te slopen
bebouwing aanwezige asbest. De Afdeling ziet geen aanleiding de raad hier niet in te volgen.
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Het betoog faalt.
Brandveiligheid
10. [appellant] betoogt dat ten onrechte geen brandveiligheidsonderzoek aan het plan ten
grondslag ligt.
10.1. De Afdeling overweegt dat de brandveiligheid van de in het plan voorziene woningen
een uitvoeringsaspect betreft dat niet in het plan behoeft te worden geregeld.
De vraag of een omgevingsvergunning kan worden verleend komt in beginsel pas aan de
orde in een procedure op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de
Wabo). Dat doet er niet aan af dat de raad het plan niet heeft kunnen vaststellen indien en
voor zover hij op voorhand in redelijkheid had moeten inzien dat de Wabo aan de
uitvoerbaarheid van het plan in de weg staat.
Gelet op wat [appellant] heeft aangevoerd, heeft de raad zich naar het oordeel van de
Afdeling in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de Wabo niet in de weg staat aan
de uitvoerbaarheid van het plan.
Het betoog faalt.
Waardevermindering
11. [appellant] betoogt dat het plan een waardedaling van de omliggende woningen tot
gevolg heeft.
11.1. Wat de eventueel nadelige invloed van het plan op de waarde van de woning van
[appellant] betreft, bestaat geen grond voor de verwachting dat die waardevermindering
zodanig zal zijn dat de raad bij de afweging van de belangen hieraan een groter gewicht had
moeten toekennen dan hij heeft gedaan.
Het betoog faalt.
Conclusie
12. In hetgeen [appellant] heeft aangevoerd, ziet de Afdeling aanleiding voor het oordeel dat
het besluit tot vaststelling van het plan, voor zover daarin niet is vastgelegd dat ter plaatse
van de gronden waaraan de aanduiding "bouwvlak", maar geen aanduiding "maximum aantal
wooneenheden" is toegekend, maximaal 1 woning is toegestaan en voor zover daarin niet is
vastgelegd wat onder voldoende ruimte als bedoeld in artikel 6, lid 6.3.1, onder a, van de
planregels wordt verstaan, in strijd met artikel 3:2 van de Awb is genomen. Het beroep is
gegrond, zodat het bestreden besluit in zoverre dient te worden vernietigd.
Opdracht
13. De Afdeling ziet aanleiding om met toepassing van artikel 8:72, vierde lid, aanhef en
onder b, van de Awb de raad op te dragen om met inachtneming van deze uitspraak een
nieuw besluit te nemen omtrent de vaststelling van het plan en zal daartoe een termijn van
26 weken stellen.
Voorlopige voorziening
14. De Afdeling ziet voorts aanleiding voor het treffen van een voorlopige voorziening als
bedoeld in artikel 8:72, vijfde lid, van de Awb zoals hierna vermeld.
Proceskosten
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15. De raad dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden
veroordeeld. Voor zover [appellant] om de vergoeding van reiskosten heeft verzocht,
overweegt de Afdeling dat [appellant] niet ter zitting is verschenen en dat de door hem
gestelde reiskosten dan ook niet voor vergoeding in aanmerking komen.
Beslissing
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:
I.

verklaart het beroep gegrond;

II. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Landerd van 5 juli 2018, waarbij het
plan is vastgesteld, voor zover:
a. daarin niet is vastgelegd dat ter plaatse van de gronden waaraan de aanduiding
"bouwvlak", maar geen aanduiding "maximum aantal wooneenheden" is toegekend, maximaal
1 woning is toegestaan;
b. daarin niet is vastgelegd wat onder voldoende ruimte als bedoeld in artikel 6, lid 6.3.1,
onder a, van de planregels wordt verstaan;
III. draagt de raad van de gemeente Landerd op om met inachtneming van hetgeen in deze
uitspraak is overwogen binnen 26 weken een nieuw besluit te nemen;
IV. treft de voorlopige voorziening dat tot aan de inwerkingtreding van het nieuwe besluit
als bedoeld in III een omgevingsvergunning voor bouwen uitsluitend wordt verleend, indien:
a. ter plaatse van de gronden waaraan de aanduiding "bouwvlak", maar geen aanduiding
"maximum aantal wooneenheden" is toegekend, maximaal 1 woning per bouwvlak wordt
gerealiseerd, en
b. voldoende parkeerplaatsen worden aangelegd overeenkomstig de parkeernormen zoals
neergelegd in de "Beleidsregels parkeerbeleid in de gemeente Landerd, Parkeernormen
Landerd 2012", zoals deze luidde op 5 juli 2018;
V. bepaalt dat de onder IV opgenomen voorlopige voorziening vervalt op het tijdstip van
inwerkingtreding van het door de raad van de gemeente Landerd te nemen besluit als
bedoeld onder III;
VI. veroordeelt de raad van de gemeente Landerd tot vergoeding van bij [appellant] in
verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van €
1024,00 (zegge: duizendvierentwintig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde
beroepsmatig verleende rechtsbijstand;
VII. gelast dat de raad van de gemeente Landerd aan appellant het door hem voor de
behandeling van de beroepen betaalde griffierecht ten bedrage van € 170,00 (zegge:
honderdzeventig euro) vergoedt.
Aldus vastgesteld door mr. B.P.M. van Ravels, lid van de enkelvoudige kamer, in
tegenwoordigheid van mr. R.E.A. Matulewicz, griffier.
w.g. Van Ravels

lid van de enkelvoudige kamer

De griffier is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.

Uitgesproken in het openbaar op 22 mei 2019
45-880.
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7.a besluitenlijst van de vorige raadsvergadering
1 20191024 Getekende besluitenlijst RV 26 september 2019.pdf

Gemeente

Landerd
Bes I u iten I ij
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Raad svergaderi ng

Datum

26-09-2019

Tijd

l9:30

Locatie

Raadhuis Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 Schaijk

Voorzitter

M.C. Bakermans

Toelichting

Aanwezig: M. Bakermans (voorzitter), Mw. E. Weijenberg (griffier), N.de
Jong, A. de Kleijn, J. Zwaans (DS97), H. van Tiel (LZ), A. de Louw, H. van den

-

21:27

Broek, R. Mriller (RPP), J. van den Heuvel, R. Steemers, T. van den Berg (MV),
Mw. M. Hoek (WD), Mw. M. Slegers, J. Pijnappels, G. Benneker (PL), S.
Reitsma(CDA), en de wethouders B.Brands, M. Bóhmer, H.Vereijken.

Afwezig: Mw. C. Henst (DSg7),

P.

Jonkergouw (CDA)

De agenda en alle bijbehorende stukken zijn digitaal in te zien via iBabs en de
we bs i

te,

www. / an d e rd. n // b e s tu u r- e n - o ro

a n is a

ti e / oe m e e n te raa

d

De tv-opname van de raadsvergadering is terug te zien op de site van Landerd TV.
De geluídsfragmenten staan op de website van de gemeente Landerd.
Per agendapunt wordt het besluit van de raad aangegeven. Ook de stemverhoudÍng

wordt vermeld. De (getekende) besluiten en moties zijn te raadplegen via iBabs en de
website (bA

h$ desbetreffende agendapunt).

Tevens worden eventuele afspraken en toezeggingen vermeld (inclusief een

"teken" in de kantlUn).

opening en mededelingen
De

2

voorzitter opent de vergadering om I9.30 uur

spreekrecht voor het publiek
lnwoners mogen inspreken over onderwerpen die de raad aangaan. De

maximale spreektijd is 5 minuten.
De volgende insprekers

zijn aangemeld:

- De heer T. Verstegen namens de Heemkundekring Zeeland
- De heer R. Slegers over onveilige verkeerssituatie centrum Schaijk
- De heer M. Bongers over dorpshuis Zeeland

b

3

trekking stemmingscijfer
Toelichting
De naam van mw. Slegers wordt getrokken. Stemming en beraadslaging begint

blj
4

PL.

vaststelling agenda
Besluit
De agenda van de raadsvergadering van 26 september 2019 wordt vastgesteld.

5

BESPREEKSTUKKEN

Door het Presidium zijn onderstaande raadsvoorstellen geagendeerd voor
bespreking.
5.a

realisatie Dorpshuis Zeeland en stedenbouwkundige gebiedsvisie KerkstraatOost
ln februari 2018 heeft uw raad ingestemd met de uitgangspunten van de
dragers (nu een stichtingsbestuur) en een krediet beschikbaar gesteld voor de
ontwikkeling van een nieuw dorpshuis met sporthal in Zeeland (hierna:
Dorpshuis Zeeland). Met dit voorstel presenteren wij de uitwerking hiervan. Na

besluitvorming starten we met de realisatie van het nieuwe dorpshuis met
sporthal in Zeeland. Hiermee geven wij invulling aan het programma
'krachtige kernen' uit het coalitieprogramma.
Na besluitvorming in de raad van februari 2018 is de stichting Dorpshuis
Zeeland samen met bureau Negen aan de slag gegaan met de uitwerking van

het ondernemingsplan en exploitatieplan. Zaken als positionering, strategie,

besturing, beheer en exploitatie zijn uitgedacht en beschreven. Het
stichtingsbestuur (eigenaar van het project) heeft bijeenkomsten met de
nieuwe gebruikers gehouden en vele gesprekken gevoerd. Zo is ook een
conceptprogrammering ontwikkeld. Het ondernemingsplan en exploitatieplan
zijn tot stand gekomen op basis van de behoefte van en de mogelijkheden in
het dorp.

Voor de bouw van het dorpshuis hebben we in samenwerking met het
stichtingsbestuur en Synarchis een voorlopig programma van eisen gemaakt.
De voorbereidingen voor de aanbesteding zijn getroffen, zodat na

besluitvorming door uw raad de aanbestedingsprocedure kan worden gestart.
Voor het gebied Kerkstraat-Oost is in samenwerking met bureau Verkuijlen
een stedenbouwkundige gebiedsvisie gemaakt. Dit in relatie

tot de bouw

van

het dorpshuis Zeeland. Deze visie is op 6 mei 20.l9 aan u en andere
Pagina

2

belangstellenden gepresenteerd.
Wij vragen de raad in te stemmen met de verdere realisatie van Dorpshuis
Zeeland.

Door PL is een amendement aangekondigd over voortgang project dorpshuis
Zeeland.

Door CDA is een motie aangekondigd over programma van eisen dorpshuis
Zeeland.

Besluit
Onder aanvullende voorwaarde besluit de raad in te stemmen met de verdere
realisatie van het Dorpshuis Zeeland en de stedenbouwkundige gebiedsvisie
Kerkstraat Oost.

Toelichting
Aan het besluit wordt beslispunt 5 toegevoegd.
Het geamendeerde voorstel wordt aangenomen met l2 stemmen vóór (fracties
PL, CDA, LZ, RPP, MV, WD) en 3 stemmen tegen (fractie DS97).

F

Wethouder Brands zegt toe dat 'de historische waarde van het Parochiehuis met
de Zeelandse gemeenschap" brj de aanbesteding nog explicieter zal worden

opgenomen.

Besluit
De motie van het CDA over programma van eisen dorpshuis Zeeland wordt

verworpen.

Toelichting
De motie wordt verworpen met 2 stemmen vóór (S. Reitsma-CDA, A. de KleijnDS97) en

l3

stemmen tegen (overige leden).

Besluit
Het amendement van PL over voortgang proces dorpshuis Zeeland wordt

aangenomen.

Toelichting
Het besluit is unaniem. Toegevoegd wordt beslispunt 5: Dat dit besluit

uitgevoerd kan worden nadat m.b.t. het contract met de ontwikkelaar voldaan
is aan artikel 169 lid 4 van de gemeentewet.
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6

HAMERSTUKKEN

6.a

bestemmingsplan Pastoor van Winkelstraat tussen 8l -83 (ter vaststelling)
Op 2'l december 20.l8 heeft initiatiefnemer een verzoek gedaan tot het
vaststellen van een bestemmingsplan. Het bestemmingsplan maakt de bouw
van een zogenaamde 'ruimte-voor-ruimte woning' mogelijk. Op 07 mei 20'19

wij ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan en besloten dit
ontwerp vanaf 20 mei 2019 voor zes weken ter inzage te leggen. Via een
raadsinformatiebrief bent u op l4 mei 20.l9 hiervan op de hoogte gebracht.
hebben

Provincie Noord- Brabant en Waterschap Aa en Maas hebben ingestemd met

het ontwerpbestemm

in

gsplan.

Tijdens de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen

zijn er geen zienswijzen tegen het plan ingediend. Dus vragen wij u om in te
stemmen met het bestemmingsplan.
Besluit
De raad besluit het bestemmingsplan Pastoor van Winkelstraat tussen

8'l-83

vast te stellen.
Toelichting
Het besluit is unaniem en zonder discussie genomen
7

ALGEMENE STUKKEN

7.a

besluitenlijst van de vorige raadsvergadering
De raad wordt gevraagd de besluitenlijsten van de vergadering van 27 juni

2019 en 4 juli 201 9 vast te stellen.
Besluit
De raad besluit de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 27
en 4 juli

7.b

juni 2019

2019 ongewijzigd vast te stellen.

ingekomen stukken
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van

afdoening van de ingekomen stukken.

LZ heeft in de voorbereidende vergadering aangegeven het belangrijk te vinden

dat de brieven A34 en A43 van mevr. van Boxtel beantwoord worden.
Het voorstel is om deze voor beantwoording in handen te stellen van het
Pagina 4

college.
Besluit
De raad stemt in met de afdoening van ingekomen stukken.

Toelichting
De brieven A34 en A43 van mevr. van Boxtel worden voor beantwoording in
handen van het college gesteld.
De inspraakreactie (zie agendapunt

2) van de heer

Slegers wordt tevens ter

afdoening in handen van het college gesteld.
raadsinformatiebrieven

7.c

Via raadsinformatiebrieven informeert het college de gemeenteraad over de

voortgang van bepaalde dossiers.

RPP

geeft aan een reactie te willen geven op Rl7 Afronding definitiefase Sport

en Spel Reek.

Toelichting
Wethouder Bóhmer meldt dat het raadsvoorstel over Sport en Spel Reek niet op

24 oktober in de raad kan worden geagendeerd, maar zo spoedig mogelijk
daarna. Het college neemt vóór 24 oktober een besluit over het raadsvoorstel.
rondvraag

8

Raadsleden hebben tijdens de rondvraag gelegenheid vragen aan elkaar te

stellen.

sluiting

9

De

voorzitter sluit de vergadering om 21.27 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landerd,
gehouden op 24 oktober 201 9.

de gr

r,

VO
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1 Concept_Besluitenlijst_Raadsvergadering_26_september_2019.docx

Besluitenlijst Raadsvergadering
Datum

26-09-2019

Tijd

19:30 - 21:27

Locatie

Raadhuis Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 Schaijk

Voorzitter

M.C. Bakermans

Toelichting

Aanwezig: M. Bakermans (voorzitter), Mw. E. Weijenberg (griffier), N.de
Jong, A. de Kleijn, J. Zwaans (DS97), H. van Tiel (LZ), A. de Louw, H. van den
Broek, R. Müller (RPP), J. van den Heuvel, R. Steemers, T. van den Berg (MV),
Mw. M. Hoek (VVD), Mw. M. Slegers, J. Pijnappels, G. Benneker (PL), S.
Reitsma(CDA), en de wethouders B.Brands, M. Böhmer, H.Vereijken.
Afwezig: Mw. C. Henst (DS97), P. Jonkergouw (CDA)
De agenda en alle bijbehorende stukken zijn digitaal in te zien via iBabs en de
website, www.landerd.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad
De tv-opname van de raadsvergadering is terug te zien op de site van Landerd TV.
De geluidsfragmenten staan op de website van de gemeente Landerd.
Per agendapunt wordt het besluit van de raad aangegeven. Ook de stemverhouding
wordt vermeld. De (getekende) besluiten en moties zijn te raadplegen via iBabs en de
website (bij het desbetreffende agendapunt).
Tevens worden eventuele afspraken en toezeggingen vermeld (inclusief een
“teken” in de kantlijn).

1

opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.

2

spreekrecht voor het publiek
Inwoners mogen inspreken over onderwerpen die de raad aangaan. De
maximale spreektijd is 5 minuten.
De volgende insprekers zijn aangemeld:
- De heer T. Verstegen namens de Heemkundekring Zeeland
- De heer R. Slegers over onveilige verkeerssituatie centrum Schaijk
- De heer M. Bongers over dorpshuis Zeeland

3

trekking stemmingscijfer

Toelichting
De naam van mw. Slegers wordt getrokken. Stemming en beraadslaging begint
bij PL.
4

vaststelling agenda

Besluit
De agenda van de raadsvergadering van 26 september 2019 wordt vastgesteld.
5

BESPREEKSTUKKEN
Door het Presidium zijn onderstaande raadsvoorstellen geagendeerd voor
bespreking.

5.a

realisatie Dorpshuis Zeeland en stedenbouwkundige gebiedsvisie KerkstraatOost
In februari 2018 heeft uw raad ingestemd met de uitgangspunten van de
dragers (nu een stichtingsbestuur) en een krediet beschikbaar gesteld voor de
ontwikkeling van een nieuw dorpshuis met sporthal in Zeeland (hierna:
Dorpshuis Zeeland). Met dit voorstel presenteren wij de uitwerking hiervan. Na
besluitvorming starten we met de realisatie van het nieuwe dorpshuis met
sporthal in Zeeland. Hiermee geven wij invulling aan het programma
‘krachtige kernen’ uit het coalitieprogramma.
Na besluitvorming in de raad van februari 2018 is de stichting Dorpshuis
Zeeland samen met bureau Negen aan de slag gegaan met de uitwerking van
het ondernemingsplan en exploitatieplan. Zaken als positionering, strategie,
besturing, beheer en exploitatie zijn uitgedacht en beschreven. Het
stichtingsbestuur (eigenaar van het project) heeft bijeenkomsten met de
nieuwe gebruikers gehouden en vele gesprekken gevoerd. Zo is ook een
conceptprogrammering ontwikkeld. Het ondernemingsplan en exploitatieplan
zijn tot stand gekomen op basis van de behoefte van en de mogelijkheden in
het dorp.
Voor de bouw van het dorpshuis hebben we in samenwerking met het
stichtingsbestuur en Synarchis een voorlopig programma van eisen gemaakt.
De voorbereidingen voor de aanbesteding zijn getroffen, zodat na
besluitvorming door uw raad de aanbestedingsprocedure kan worden gestart.
Voor het gebied Kerkstraat-Oost is in samenwerking met bureau Verkuijlen
een stedenbouwkundige gebiedsvisie gemaakt. Dit in relatie tot de bouw van
het dorpshuis Zeeland. Deze visie is op 6 mei 2019 aan u en andere
Pagina 2

belangstellenden gepresenteerd.
Wij vragen de raad in te stemmen met de verdere realisatie van Dorpshuis
Zeeland.
Door PL is een amendement aangekondigd over voortgang project dorpshuis
Zeeland.
Door CDA is een motie aangekondigd over programma van eisen dorpshuis
Zeeland.

Besluit
Onder aanvullende voorwaarde besluit de raad in te stemmen met de verdere
realisatie van het Dorpshuis Zeeland en de stedenbouwkundige gebiedsvisie
Kerkstraat Oost.

Toelichting
Aan het besluit wordt beslispunt 5 toegevoegd.
Het geamendeerde voorstel wordt aangenomen met 12 stemmen vóór (fracties
PL, CDA, LZ, RPP, MV, VVD) en 3 stemmen tegen (fractie DS97).
Wethouder Brands zegt toe dat 'de historische waarde van het Parochiehuis met
de Zeelandse gemeenschap" bij de aanbesteding nog explicieter zal worden
opgenomen.

Besluit
De motie van het CDA over programma van eisen dorpshuis Zeeland wordt
verworpen.

Toelichting
De motie wordt verworpen met 2 stemmen vóór (S. Reitsma-CDA, A. de KleijnDS97) en 13 stemmen tegen (overige leden).

Besluit
Het amendement van PL over voortgang proces dorpshuis Zeeland wordt
aangenomen.

Toelichting
Het besluit is unaniem. Toegevoegd wordt beslispunt 5: Dat dit besluit
uitgevoerd kan worden nadat m.b.t. het contract met de ontwikkelaar voldaan
is aan artikel 169 lid 4 van de gemeentewet.
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HAMERSTUKKEN

6.a

bestemmingsplan Pastoor van Winkelstraat tussen 81-83 (ter vaststelling)
Op 21 december 2018 heeft initiatiefnemer een verzoek gedaan tot het
vaststellen van een bestemmingsplan. Het bestemmingsplan maakt de bouw
van een zogenaamde ‘ruimte-voor-ruimte woning’ mogelijk. Op 07 mei 2019
hebben wij ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan en besloten dit
ontwerp vanaf 20 mei 2019 voor zes weken ter inzage te leggen. Via een
raadsinformatiebrief bent u op 14 mei 2019 hiervan op de hoogte gebracht.
Provincie Noord- Brabant en Waterschap Aa en Maas hebben ingestemd met
het ontwerpbestemmingsplan.
Tijdens de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen
zijn er geen zienswijzen tegen het plan ingediend. Dus vragen wij u om in te
stemmen met het bestemmingsplan.

Besluit
De raad besluit het bestemmingsplan Pastoor van Winkelstraat tussen 81-83
vast te stellen.

Toelichting
Het besluit is unaniem en zonder discussie genomen.
7

ALGEMENE STUKKEN

7.a

besluitenlijst van de vorige raadsvergadering
De raad wordt gevraagd de besluitenlijsten van de vergadering van 27 juni
2019 en 4 juli 2019 vast te stellen.

Besluit
De raad besluit de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 27 juni 2019
en 4 juli 2019 ongewijzigd vast te stellen.
7.b

ingekomen stukken
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van
afdoening van de ingekomen stukken.
LZ heeft in de voorbereidende vergadering aangegeven het belangrijk te vinden
dat de brieven A34 en A43 van mevr. van Boxtel beantwoord worden.
Het voorstel is om deze voor beantwoording in handen te stellen van het
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college.

Besluit
De raad stemt in met de afdoening van ingekomen stukken.

Toelichting
De brieven A34 en A43 van mevr. van Boxtel worden voor beantwoording in
handen van het college gesteld.
De inspraakreactie (zie agendapunt 2) van de heer Slegers wordt tevens ter
afdoening in handen van het college gesteld.
7.c

raadsinformatiebrieven
Via raadsinformatiebrieven informeert het college de gemeenteraad over de
voortgang van bepaalde dossiers.
RPP geeft aan een reactie te willen geven op R17 Afronding definitiefase Sport
en Spel Reek.

Toelichting
Wethouder Böhmer meldt dat het raadsvoorstel over Sport en Spel Reek niet op
24 oktober in de raad kan worden geagendeerd, maar zo spoedig mogelijk
daarna. Het college neemt vóór 24 oktober een besluit over het raadsvoorstel.
8

rondvraag
Raadsleden hebben tijdens de rondvraag gelegenheid vragen aan elkaar te
stellen.

9

sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.27 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landerd,
gehouden op 24 oktober 2019.

de griffier,

de voorzitter,
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7.b ingekomen stukken
1 20191003 Lijst ingekomen stukken voor de raad 24 oktober-definitief.pdf

Ingekomen stukken voor de raad
(Agendapunt 7b raadsvergadering 24 oktober 2019)- definitief
(bijgewerkt tot en met 3 oktober 2019)
Alle ingekomen stukken staan in iBabs bij Overzichten, Ingekomen Stukken.
Nr.

Datum
Afzender
ontvangen
Voorgestelde afwikkeling
A. Voor kennisgeving aannemen

Onderwerp

A1
A2

10-09-2019
13-09-2019

Regio Noordoost Brabant
VNG

A3
A4

13-09-2019
16-09-2019

VNG
VNG

A5

16-09-2019

VNG

A6

17-09-2019

Milieudefensie

A7

18-09-2019

VNG

A8

26-09-2019

VNG

A9
A10

07-08-2019
17-07-2019

Gemeente Renkum
Gemeente Culemborg

A11
A12

11-07-2019
24-09-2019

Gemeente Oostzaan
VNG

A13
A14

26-09-2019
26-09-2019

A. Manders
VNG

A15

30-09-2019

A16

14-09-2019

A17

02-10-2019

A18

02-10-2019

A19
A20

01-10-2019
01-10-2019

Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties
Nederlandse Toeristen
Kampeerclub
Gemeente
Weststellingswerf
Kennispunt Lokale Politieke
Partijen
Gemeente Wormerland
Gemeente Asten

Jaarverslag 2018 en jaarplan 2020
Ledenbrief Openstelling vacatures bestuur en
commissies
Cao Ontslagcommissie
Ledenbrief Uitwerkingen akkoord cao Gemeenten
2019-2020 (1)
Ledenbrief Uitwerkingen akkoord cao Gemeenten
2019-2020 (2)
Publicatie: Lokale zaken in het geding door CETAverdrag
Ledenbrief Toetsing Klimaatakkoord en uitnodiging
voor bijeenkomsten in het land
Ledenbrief Voortgang implementatie nieuw pgbsysteem
Motie PPN M2 m.b.t. begrotingsevenwicht
Noodzaak aanpassing rekenmethode accres Algemene
Bijdrage
Motie inzake toename discriminatie
Bijzondere Ledenbrief VNG reactie op de
Rijksbegroting 2020
Brief aan college en raadsleden
Ledenbrief FLO overgangsrecht: nadere aanpassing
levensloopregeling
Openbaarmaking nevenfuncties en neveninkomsten

A21
A22

01-10-2019
02-10-2019

VNG
Provincie Noord-Brabant

Natuurpoort aanvullend beroep NTKC
Brief van alles fracties aan Tweede Kamer inzake
kleine gasvelden
Informatie over het Kennispunt Lokale Politieke
Partijen
Aangenomen motie fractie GL Trap op Trap af
Aangenomen motie Ontwikkelingen gemeentefonds of
“als we verder de trap af moeten komen we onder
water”
Ledenbrief Wijziging in verstrekking hulpmiddelen
Herindeling, financiën en de rol van de provincie

B. Behandelen bij desbetreffende agendapunt
B1

26-09-2019

Actiegroep Schaijk hoort bij
Oss

Boodschap aan gemeenteraden
(ag.pnt RV 24 oktober Herindelingsontwerp Landerd Uden)

1

C. Ter verdere afdoening in handen van het college stellen
C1
(was
A8)

20-09-2019

Stichting Natuurorganisaties
de Maashorst

Bestrijd de eikenprocessierups met zijn natuurlijke
vijanden!

D. In handen van college stellen voor uitbrengen van pre-advies

2

7.c raadsinformatiebrieven
1 20191007 Overzicht RIB RV 24 oktober - definitief.pdf

Overzicht raadsinformatiebrieven
(Agendapunt 7c raadsvergadering 24 oktober 2019) - definitief
(bijgewerkt tot 7 oktober 2019)

Alle ingekomen stukken staan in iBabs.
Bij agendapunt 7c staat de raadsinformatiebrief (zonder bijlages). Alle bijlages zijn te vinden bij Overzichten/
Raadsinformatie 2018-2022

Nr.

Datum
ontvangen

Onderwerp

Kenmerk

Raadsinformatie (brieven) van het college
Voor kennisgeving aannemen
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7

12-09-2019
12-09-2019
13-09-2019
18-09-2019
20-09-2019
20-09-2019
01-10-2019

R8
R9

02-10-2019
07-10-2019

Voortgang Transformatieopgaven Jeugdhulp
Collegevoorstel bestuurlijke opdracht en samenwerking IBN vanaf 2021
Vuurwerkevenement Reek Explodeert
Bestuurlijke samenwerking en Regionale energie strategie
Informatie-uitwisseling inzake Aldi Reek
Terugdringen gebruik Glyfosaat
Ontwerp Bestemmingsplan perceel tussen P.van Winkelstr 106 en 108
Schaijk
Uitvoeringsplan 2019 en evaluatie 2018 vergunningsverlening
Vitale en toekomstbestendige recreatieparken

1

1326-2018
9761-2019
5451-2018
9074-2019
1870-2017
4340-2019
BP-2017-0019
10559-2019
10658-2019

1 R1 Voortgang Transformatieopgaven Jeugdhulp.pdf

10 september 2019

Zeeland,
Verzonden:
Ons kenmerk:

1 2 SEP 2019 .

'4^ Gemeente

SAM/JvH 1326/201Ö

Landerd

Uw brief van:
Uw kenmerk:
Onderwerp:

Aan:

Voortgang Transformatieopgaven Jeugdhulp

Gemeenteraad

Geachte leden van de gemeenteraad,

1.

Samenvatting

In het najaar van 2016 constateerden gemeenten en jeugdhulpaanbieders in de regio
Noordoost-Brabant dat er aanpassingen nodig waren om te komen tot betere zorgarrangering
en beheersing van uitgaven. In juli 2017 hebben gemeenten vervolgens een budget van € 11,8
miljoen vrijgemaakt voor de uitvoering van het project ‘Urgente transformatieopgaven; opbouw,
ombouw, afbouw’. Samenwerkingsverbanden van aanbieders hebben plannen ontwikkeld die
enerzijds de jeugdhulp verbeteren terwijl ze tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de
betaalbaarheid van het jeugdhulpstelsel. De plannen van de aanbieders bevatten voorstellen
om aanbod op- of om te bouwen zodat ander aanbod (verblijf) afgebouwd kan worden. De
jeugdigen krijgen dan bijvoorbeeld een ambulant traject waardoor zij thuis kunnen blijven wonen
en opname in verblijf wordt voorkomen. De verblijfsplek voor die jeugdige is niet meer nodig en
kan worden afgebouwd. We informeerden u hierover via een raadsinformatiebrief in mei van dit
jaar.
Alle plannen van de aanbieders opgeteld, komen samen uit op een opbouw van 125 trajecten
vanaf 2019 tegen een bedrag van € 6,5 mln, gevolgd door een afbouw van 125 verblijftrajecten
met ingang van 2020. De op- en ombouw krijgen vorm in het transformatieproject en de afbouw
moet opgenomen worden in de inkoopafspraken. Bij het realiseren van de afbouw in de
inkoopafspraken voor 2020 liepen we echter tegen verschillende issues aan: verschil in
tarieven, problemen qua tempo en aantallen en vermenging met andere discussiepunten. Deze
zomer hebben we verschillende manieren onderzocht om de issues aan te pakken. Resultaat is
echter dat de afbouw zoals was voorzien, niet haalbaar blijkt. Dit geldt ook voor de budgettaire
besparing en daarmee staat er druk op de kaders van het project.
Het regionaal bestuurlijk overleg jeugdhulp NOB (RBO) heeft eind augustus, na overleg met
een deel van de aanbieders, gesproken over de situatie en mogelijke oplossingen. Zij hebben
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besloten om stappen te zetten waarmee zoveel mogelijk van de inhoudelijke meerwaarde van
het transformatieproject behouden blijft en zoveel mogelijk van de financiële doelstellingen
alsnog gerealiseerd wordt. Dat vraagt om bijstelling van de financiële projectresultaten; minder
afbouw en minder inverdieneffect. De negatieve financiële effecten voor 2020 kunnen, mits
aanbieders betrokken bij de transformatieopgaven instemmen met de wijziging, (vooralsnog)
opgevangen worden binnen het bredere budgettair kader.
Uitwerking van dit scenario vindt de komende weken plaats in overleg met de bij de
transformatie betrokken jeugdhulpaanbieders. Na die gesprekken is pas definitief de (financiële)
balans op te maken. Afhankelijk van de uitkomst zullen we u daarover informeren of bij u
terugkomen met een verzoek tot besluitvorming over de kaders.
2.

Inleiding

In deze raadsinformatiebrief informeren we u over het issue waar we tegenaan liepen bij het
vertalen van de financiële effecten van het project transformatie-opgaven naar de inkoop 2020.
We schetsen eerst kort nog het kader, beschrijven vervolgens het issue waar we tegenaan
gelopen zijn en wat we hebben ondernomen om dit op te lossen. Vervolgens gaan we in op de
richting die het RBO heeft gekozen om uit te werken inclusief de financiële consequenties en
risico’s. De raadsinformatiebrief sluit af met de stappen die de komende weken zullen volgen.
3.

Terugblik

Met het project ‘Urgente transformatie-opgaven; opbouw, ombouw, afbouw’ streeft de regio
naar het behalen van de volgende doelen;
•
Een evenwichtiger zorglandschap realiseren waarin er meer (intensieve) jeugdhulp
zonder verblijf en gezinsgericht verblijf en pleegzorg beschikbaar is (opbouw en
ombouw) en minder van jeugdhulp met verblijf (afbouw);
•
Passendere jeugdhulp voor alle jeugdigen in de regio Noordoost-Brabant;
•
Via een tijdelijke financiële investering een structurele omslag maken om binnen het
beschikbare budget de juiste jeugdhulp te kunnen bieden.
Hiervoor is in 2017 een bedrag van € 11,8 mln vrijgemaakt. Het grootste deel hiervan is via een
subregionale opdrachtgerichte aanpak aanbesteed. Daarvoor hebben 14
samenwerkingsverbanden van aanbieders plannen ingediend. Begin dit jaar waren de
gespreksronden tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden over de inhoud van deze
plannen afgerond en was daarover overeenstemming. De ondertekening van de bijbehorende
overeenkomsten nam meer tijd in beslag en was afgerond in mei van dit jaar. Via een
raadsinformatiebrief bent u toen geïnformeerd over de voortgang van het project.
Er is alternatief, soms vernieuwend aanbod ontwikkeld. Er zijn slimme manieren van
samenwerken en arrangeren bedacht. Het werkplaatsconcept is bedacht om te zorgen voor
extra deskundigheid en korte lijnen met de (gemeentelijke) toegang. Er zijn pilots met het
onderwijs ontwikkeld. Kortom; diverse manieren om te zorgen voor de beweging die we in de
regio willen namelijk minder inzet van verblijf zwaar en vaker hulp in het eigen gezin of de eigen
omgeving of in gezinsgerichte vorm.
De door de aanbieders ingediende plannen zorgen bij elkaar opgeteld voor een jaarlijkse
opbouw van 125 trajecten voor een bedrag van circa €6,5 miljoen en een afbouw van 125
trajecten tegen circa € 10 miljoen. Het verschil van € 3,5 miljoen is het maximale
‘inverdieneffect’. De op- en afbouw van 125 trajecten is met transformatieaanbieders besproken
en geconstateerd werd dat het conform de plannen is en tegelijk ambitieus is. Het Regionaal
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Bestuurlijk Overleg (RBO) heeft besloten om twee-derde deel van het inverdieneffect als
ondergrens te hanteren en dat bedrag (€ 2,3 mln) in mindering te brengen op het budgettair
kader voor 2020. Het voornemen was om de afbouw van € 10 miljoen te laten landen in de
inkoop vanaf 2020
4.

Issues bij de doorvertaling naar de inkoop

Bij het doorvertalen van de beoogde inverdieneffecten naar de inkoop 2020 kwamen
achtereenvolgens vier issues naar voren, namelijk:
1.
Tarieven transformatie versus tarieven inkoop.
In de overeenkomsten transformatie is gerekend met tarieven per plek. Feitelijke tarieven
mogen van de ACM tussen aanbieders onderling niet gedeeld worden, dus is teruggevallen op
een rekentarief per plek. Bij het maken van de aansluiting met lumpsumtarieven kwam naar
voren dat de tarieven waarmee is gerekend niet aansluiten met de tarieven en uitgangspunten
in de lumpsum. In de werkelijke situatie worden er namelijk meer jeugdigen per jaar geholpen
op één verblijfsplek. Dit is verdisconteerd in het tarief. Het lumpsumtarief kan daarnaast ook
een mix van hulpvormen bevatten, waardoor het (historische) lumpsumbedrag niet
representatief is voor de trajecten die afgebouwd worden.
2.
Tempo van de afbouw
Aanvankelijk was de bedoeling om de uitvoering van de plannen in het eerste kwartaal van
2019 te starten. Onder andere omdat meer tijd nodig was om tot overeenstemming te komen
over de contracten blijkt uiteindelijk de periode van de opbouw in 2019 veel korter dan bedoeld.
In de ronde van de uitvraag onder aanbieders naar wat zij reëel achten kwam een veel
beperktere afbouw voor 2020 als resultaat naar voren, dan was voorzien in hun plannen.
3.
De omvano van de afbouw
Opgeteld kwam uit de plannen van de aanbieders een afbouw van 125 trajecten verblijf zwaar.
Dat hebben we met aanbieders besproken en gezamenlijk constateerden we dat we vooraf niet
zeker konden zijn of het in die omvang haalbaar zou blijken. Eigenlijk gaan we in de regio met
uitvoering van de plannen op zoek naar ‘de bodem in verblijf’. Vanwege deze onzekerheid is
een marge van 1/3 opgenomen zodat, indien zou blijken dat een deelproject niet zou leiden tot
de voorziene afbouw, deze afbouw bijgesteld zou kunnen worden. Nadat wij de gevolgen voor
aanbieders concreet maakten, bleek dat voor hen een ander beeld realistisch zou zijn: namelijk
rond de 60 in 2020 en rond de 70 in 2021.
4.
Vermenging met discussiepunten ZIN-inkoop
In een aantal gesprekken kwamen ook punten die ondenwerp van gesprek waren in de reguliere
ZIN-inkoop ter tafel. Deze punten, zoals het gehanteerde lumpsum-tarief of de inhoud van het
ingekochte aanbod, werden in de discussie over de landing van de afbouw meengenomen
waardoor de complexiteit van de landing van de inverdieneffecten verder toenam.
Acties om het probleem op te lossen en resultaat ervan
Na constatering van de issues zijn verschillende rekenexercities uitgevoerd. Gekeken is wat de
beste verdeling over de soorten hulp is en hoe discontinuïteitsrisico’s beperkt konden worden.
Ook zijn er diverse bestuurlijke en ambtelijke gesprekken gevoerd waarin is verkend welke
oplossingsrichtingen mogelijk waren.
In de zomermaanden is bij de aanbieders verblijf zwaar een uitvraag gedaan: op basis van de
meest evenredige verdeling van de afbouw is aan alle aanbieders 'verblijf zwaar’ de individuele
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gevolgen voorgelegd waarin per organisatie opgenomen was wat de vertaling van de afbouw
qua aantallen trajecten én financieel voor iedere organisatie zal betekenen. Aan de aanbieders
is gevraagd om hierop te reageren en aan te geven wat zij haalbaar achten met daarbij de
ambities en de afspraken van de transformatie in het achterhoofd. Alle aanbieders hebben aan
dit verzoek gehoor gegeven en informatie aangeleverd. Er zijn veel verschillen tussen
aanbieders zowel op aantallen, tempo en of het volgens hen realistisch is binnen de gemaakte
afspraken.
Als we alle nuances parkeren en de reacties van alle aanbieders optellen, komen we op een af
te bouwen aantal trajecten van rond de 60 in 2020 en op een bedrag op grond van lumpsum
tarieven van nog geen € 3 mln. De jaren erna zou dat oplopen tot een af te bouwen aantal
trajecten van rond de 70 tegen een bedrag van ongeveer € 4 mln. Tegenover een
opbouwbudget van, in de huidige afspraken, ongeveer € 6,5 mln, hebben we het dan in 2020
over een negatief inverdieneffect.
5.

De huidige situatie

Als we afgaan op de reacties van de aanbieders, kunnen we stellen dat het ‘inverdieneffect’
zoals beoogd op deze manier niet gehaald zal worden. Uitgaande van de aantallen die
aanbieders opgaven in onze uitvraag is er zelf sprake in 2020 van een negatief inverdieneffect.
Bij het bepalen van de vervolgstappen zijn ook onderstaande aspecten relevant.
Transformatie-overeenkomsten
Het grootste deel van de transformatie-overeenkomsten is in mei 2019 ondertekend. Dat is ook
de reden dat toen pas is gestart met betalingen, eerder waren er geen ondertekende
overeenkomsten.
Go/no-go momenten
In het project zijn periodieke evaluatiemomenten (go/no-go) opgenomen waarbij met behulp van
vooraf overeengekomen kernprestatieindicatoren (KPI’s) per deelproject (de 14 plannen) wordt
gerapporteerd over de voortgang en vervolgens wordt bepaald of het deelproject voortgezet kan
worden. Het eerste evaluatiemoment vond plaats in juni 2019. Omdat er vertraging is
opgetreden bij de ondertekening van de overeenkomsten is ook de uitvoering vertraagd. Bij het
merendeel van de projecten is toen daarom besloten tot een no-go. Omdat de vertraging
doorwerkt in alle evaluatiemomenten wordt per project een nieuwe planning gemaakt. Eind
augustus / begin september 2019 is een volgend evaluatiemoment gestart.
Inkoop
De inkoop voor 2020 geschiedt, conform de inkoopopdracht 2020, volgens de huidige
lumpsum-systematiek. De communicatie over de landing van de afbouw transformatie in de
inkoop 2020 heeft o.a. plaatsgevonden bij twee bijeenkomsten van de 'fysieke overlegtafel’.
Vóór 1 september jl. ontvingen aanbieders hun aanbod voor 2020, met daarin opgenomen de
voorgenomen afbouw.
Communicatie
Eind juli verscheen een drietal krantenartikelen in het Brabants Dagblad met als
hoofdboodschap dat gemeenten in de regio NOB onverantwoorde bezuinigingen doorvoerden
op de zware zorg zonder dat daar alternatieven tegenover stonden. Dezelfde inhoud kwam
terug in Kamervragen en vragen aan colleges in enkele gemeenten in de regio. Er is een
reactie naar het Brabants Dagblad gestuurd waarbij is gewezen op de feitelijke onjuistheden in
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de artikelen. Zo werd er bijvoorbeeld gesproken over een budget van € 20 mln in plaats van de
€ 11,8 mln. De € 20 mln was voor een deel bestemd voor de aanpak van knelpunten in het
aanbod en niet voor de transformatie. Ook werd er aangegeven dat er plekken werden
afgebouwd zonder dat er alternatieven voorhanden zijn. Conform de plannen van de
aanbieders is het echter juist zo dat er trajecten worden opgebouwd zodat vervolgens trajecten
verblijf kunnen worden afgebouwd.
6. Hoe verder: richting en uitwerking
Om de vervolgstappen te bepalen is een aantal scenario’s onderzocht variërend van 1)
doorgaan conform het oorspronkelijke plan, 2) bijstellen van het project transformatie tot 3)
stoppen van het project. Na een laatste bestuurlijk overleg met aanbieders op 19 augustus jl. is
een tussenscenario ontstaan. Met inachtneming van de voor- en nadelen van de verschillende
scenario’s heeft het RBO besloten om dit scenario verder uit te werken.
Het scenario bestaat uit het opknippen van het traject in twee delen.
Deel 1 bestaat eruit dat voor 2020 de afbouw qua aantallen grotendeels conform de opgave van
de aanbieders wordt overgenomen, uitgezonderd die voorstellen van aanbieders die negatief
afwijken van de rest; Daarmee komen we op een verwachte afbouw van 65 trajecten voor 2020.
Voor berekening van het bedrag van de afbouw hanteren we het lumpsumtarief van de
betreffende aanbieders. De opbouw verlagen we waar mogelijk naar rato van de verlaging van
de afbouw. Hierbij houden we rekening met reeds aangegane (harde) verplichtingen van
aanbieders. Ook houden we natuurlijk rekening met zorgcontinuïteit voor jeugdigen. Het
bestaande transformatiecontract vervangen we door een contract voor 2020 met
bovengenoemde afspraken. Het financieel kader blijft overeind: voor 2020 moet het gat
overbrugd worden binnen het financiële kader jeugd.
Deel 2 bestaat eruit dat in overleg met aanbieders wordt onderzocht of er een nieuwe
businesscase voor 2021 kan worden ontwikkeld. In de businesscase dient te worden
voortgebouwd op de resultaten van het transformatieproject. Ook kan daarvoor gebruik
gemaakt worden van onder andere het kostprijsonderzoek voor de nieuwe inkoopsystematiek.
Hierover vindt te zijner tijd besluitvorming plaats. Ook in dit deel blijft er druk op de budgettaire
kaders staan.
7.

Financiële paragraaf

Voor het voortzetten van de transformatieopgaven is in 2020 een bedrag nodig van € 8,7 mln
(opbouw € 6,4 mln en begroot inverdieneffect € 2,3 mln). Nu de inverdieneffecten tegenvallen
heeft het RBO hiervoor voor 2020 een alternatieve dekking gevonden binnen enerzijds het
project transformatieopgaven en anderzijds binnen het bredere budgettair kader jeugdhulp. Met
deze verschuiving is het (vooralsnog) niet nodig om het financiële kader bij te stellen, maar is
de druk op dat kader niet minder geworden. Er is geen ruimte meer voor het opvangen van
nieuwe knelpunten.
De alternatieve dekking is gebaseerd op aannames (indexering, realiseerbare afbouw) en gaat
gepaard met meerdere risico’s waarvan we de komende weken (inkoopgesprekken,
tussenevaluatie projecten) zien in welke mate deze beheersbaar blijken.
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8.

Vervolg

Doorvertaling in inkoop 2020
Voor 1 september 2019 hebben de jeugdhulpaanbieders een (voorwaardelijk) aanbod inkoop
2020 (omvang en budget) ontvangen. De beoogde afbouw van de 65 plekken (in plaats van de
eerder begrootte 125) is daarin opgenomen. Dit kan voor meerdere aanbieders alsnog grote
gevolgen hebben, zeker als de bedrijfsvoering - los van dit project - reeds onder druk staat.
Go/no-go momenten project en aanpassing omvang opbouwbudget
Momenteel vinden de voortgangsgesprekken plaats over de 14 deelprojecten. Met de
samenwerkingsverbanden van aanbieders wordt gesproken over het herzien van de
opbouwbudgetten op zodanige wijze dat ze aansluiten bij de omvang van de afbouw. Dit betreft
dan grotendeels een halvering van het aantal op te bouwen trajecten.
Ambassadeur Zorglandschap Jeugd
Enkele aanbieders hebben de ambassadeur zorglandschap jeugd gevraagd om bemiddeling
met de gemeenten. Punt van geschil is tempo en omvang van de transformatieopgaven. De
ambassadeur heeft de regiogemeenten uitgenodigd voor een gesprek. Er is besloten in te gaan
op deze uitnodiging.
Balans opmaken: begin oktober
Begin oktober is meer helderheid over de reactie van aanbieders op de addenda en is
duidelijkheid over de bereidheid de transformatie-overeenkomsten aan te passen. Ook is er dan
een actueel financieel beeld te geven.
Besluitvorming
Dit scenario vraagt vooralsnog geen besluitvorming door de afzonderlijke gemeenteraden.
Indien in oktober blijkt dat de uitwerking alsnog niet haalbaar is binnen de gestelde financiële
kaders komen we bij u terug met een voorstel ter besluitvorming.
Met vriendelijke groet,
^^Burgemeester en wethouders van Landerd,
de s
IS,
de burgecneester.

*
C.C. Boode

.C. Bakermans
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De gemeenteraad van Landerd

Geachte raadsleden,
Met deze brief kunt u kennisnemen van de bestuurlijke opdracht waarin het voornemen is
beschreven om de samenwerking tussen gemeenten en IBN ook in de periode na 2021 te
continueren.
Inleiding
In 2015 is de Participatiewet ingevoerd en is de instroom in de Wet sociale werkvoorziening
(Wsw) gestopt. In onze regio hebben de gemeenten een lange succesvolle samenwerking met
IBN als uitvoeringsorganisatie van de Wsw. Daarom hebben de gemeenten en IBN in een
bestuurlijk convenant afgesproken dat zij in de jaren 2017- 2020 willen komen tot nieuwe
kaders en afspraken voor het uitvoeren van onderdelen van de Participatiewet. Nu is
afgesproken om in 2020 een besluit te nemen over het vervolg op dit partnership.
De gemeenten in de regio vinden het belangrijk inwoners die zijn aangewezen op de
dienstverlening vanuit de Participatiewet en Wsw te laten groeien in hun ontwikkeling en naar
duurzaam werk te begeleiden. Voor mensen met een arbeidsbeperking zal altijd een specifieke
infrastructuur nodig zijn, een parallelle arbeidsmarkt. IBN biedt daarvoor goede mogelijkheden,
want het bedrijf heeft meerdere vormen van passend werk, aangepaste werkplekken, kennis
van de doelgroep. Bovendien biedt IBN goede begeleiding. Daarmee worden kansen op
verdere ontwikkeling en eventuele door- en uitstroom naar regulier werk gecreëerd en
gestimuleerd.
Samenvatting
Het huidige Partnership met IBN loopt nog door tot en met 31 december 2020. Er vindt nu een
toekomstverkenning plaats van een opvolgend partnership gemeenten en IBN vanaf 2021. Aan
de basis van deze toekomstverkenning en de uitwerking daarvan ligt de Bestuurlijke Opdracht
(BO) waarover u in deze raadsbrief geïnformeerd wordt. Het is de bedoeling dat dit nieuwe
Partnership niet langer voor een beperkte periode wordt vastgesteld, maar dat het de basis
wordt tot een permanente samenwerking tussen gemeenten en IBN voor het uitvoeren van de
Wsw en onderdelen van de Participatiewet.
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Op basis van evaluatie van de bestaande afspraken met IBN worden de volgende punten
uitgewerkt:
• Alle gemeenten brengen op basis van solidariteit in een basispakket bij IBN activiteiten onder
voor wat betreft: de uitvoering van de Wsw, het uitvoeren van nieuw beschut werk en van nog
te bepalen overige taken van de participatiewet.
• Daarnaast zal IBN voor gemeenten en andere afnemers activiteiten ontwikkelen die in een
pluspakket afgenomen kunnen worden.
• Tevens wordt praktische uitwerking gegeven aan aspecten van samenwerking en cultuur,
zoals: vertrouwen, aanspreken, leiderschap, eigenaarschap, ontwikkelen, samen leren,
professionalisering, transparantie en open communicatie.
Communicatie
Van het ontwikkelproces, waarvan de afronding is voorzien voor 1 februari 2020, zal een
gezamenlijke bijeenkomst met gemeenteraden deel uitmaken in deze bijeenkomst wordt:
- gedeeld waaraan is gewerkt,
- feedback gevraagd op hetgeen wordt gepresenteerd
- gevraagd met welke verdere zaken er in de uitwerking rekening gehouden moet worden.
Vervolg
De Projectgroep BO krijgt opdracht uiterlijk 1 februari 2020 strategie en opdracht voor het
partnership uit te werken en ter besluitvorming voor te leggen aan het (regionale) bestuurlijk
overleg. Deze uitwerking moet ertoe leiden dat de bestuurlijke besluitvorming door colleges en
gemeenteraden en de adviestrajecten met de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) en de
ondernemingsraad van IBN uiterlijk op 1 oktober 2020 zijn afgerond. Daarmee worden
gemeenten en IBN in staat gesteld voor 1 januari 2021 de nieuwe strategie en opdracht van het
partnership te implementeren.

Met vriendelijke groet.
Burgemeester en wethouders van Landerd,
de ssperét ris.
de buroeflneester.

©

C.C. Boode

ï. Bakermans
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Inleiding
De gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Meierijstad, Mill en Sint Hubert,
Oss, Sint Anthonis en Uden kennen een lange succesvolle samenwerking met IBN als uitvoeringsorganisatie van de Wet sociale werkvoorziening. In december 2016 hebben de gemeenten en IBN een
bestuurlijk convenant gesloten in het kader van de Participatiewet. In het convenant hebben gemeenten en IBN afgesproken dat zij in de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020 op basis van partnership met
elkaar willen komen tot nieuwe kaders en afspraken voor de uitvoering van onderdelen van de Participatiewet.
In vervolg op het convenant is in het voorjaar van 2017 een uitvoeringsovereenkomst afgesloten. Hierin is opgenomen op welke wijze de gemeenten als opdrachtgevers en IBN als opdrachtnemer het
convenant uitvoeren. In het convenant zelf is beschreven dat in 2020 een besluit zal worden genomen
over het vervolg van het partnership vanaf 2021.
In dit document geeft het bestuurlijk overleg van gemeenten en IBN een heldere en gedragen opdracht voor een toekomstverkenning van het partnership gemeenten en IBN vanaf 2021. Het bestuurlijk overleg verstrekt de opdracht aan een ten behoeve van deze opdracht samengestelde projectgroep bestuurlijke opdracht (projectgroep BO). Deze projectgroep BO krijgt de opdracht om uiterlijk
1 februari 2020 de strategie en opdracht voor het partnership uit te werken en ter besluitvorming voor
te leggen aan het bestuurlijk overleg. Dit moet er toe leiden dat de bestuurlijke besluitvorming (colleges en gemeenteraden) en adviestrajecten met cliëntenplatforms en de ondernemingsraad van IBN,
uiterlijk 1 oktober 2020 zijn afgerond. Daarmee zijn gemeenten en IBN in staat om vóór 1 januari 2021
de nieuwe strategie en opdracht van het partnership te implementeren. Om de implementatie tijdig te
kunnen afronden, zullen gemeenten en IBN al direct na de afronding van de opdracht op 1 februari
2020 met de (voorbereidingen van de) implementatie moeten starten.
Om tot input voor de bestuurlijke opdracht te komen, is op 17 april 2019 een informeel bestuurlijk
overleg van gemeentelijke bestuurders gehouden en heeft op 29 mei 2019 een werksessie van het
bestuurlijk overleg en de leden van de ambtelijke stuurgroep plaatsgevonden. De resultaten van deze
twee bijeenkomsten zijn opgenomen in de tekst van de bestuurlijke opdracht.

Bestuurlijke opdracht
Overwegende dat…
-

overwegende dat het gemeentelijk beleid inzet op zo regulier mogelijk werk voor mensen met een
beperking en/of een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;

-

overwegende dat IBN bij al zijn medewerkers de ontwikkeling van kennis, ervaring en competenties bevordert. Daarmee worden kansen op verdere ontwikkeling en eventueel door- en uitstroom
gecreëerd en gestimuleerd. Deze inzet is in lijn met het gemeentelijk beleid om inwoners die zijn
aangewezen op de dienstverlening vanuit de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening,
te laten groeien en duurzaam werk te bieden;

-

overwegende dat gemeenten gezamenlijk vaststellen dat er altijd een infrastructuur nodig is voor
mensen met een arbeidsbeperking, die zonder deze infrastructuur geen werk hebben (parallelle
arbeidsmarkt);

-

overwegende dat deze infrastructuur mee moet kunnen bewegen met schommelingen in de conjunctuur;
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-

overwegende dat gemeenten deze infrastructuur opnemen in een basispakket dat alle gemeenten
in solidariteit bij IBN onderbrengen;

-

overwegende dat in dit basispakket de uitvoering van de Wsw, de uitvoering van nieuw beschut
voor zover het betreft inwoners die zijn aangewezen op de parallelle arbeidsmarkt en nog te bepalen overige taken van de Participatie worden ondergebracht;

-

overwegende dat gemeenten een omvang van het basispakket en/of een financiering van het
basispakket willen vaststellen, die IBN in staat stelt om ook zonder andere opdrachten te bestaan;

-

overwegende dat gemeenten IBN de gelegenheid bieden en opdracht geven om in een pluspakket aan gemeenten en andere afnemers, diensten buiten het basispakket aan te bieden;

-

overwegende dat gemeenten geen verplichting hebben om diensten van het pluspakket af te nemen;

-

overwegende dat ook diensten binnen het pluspakket onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid
vallen (omdat gemeenten eigenaar zijn van IBN), er dus reden is om ook bestuurlijke kaders voor
het pluspakket vast te stellen;

-

overwegende dat IBN zowel voor het basispakket als ook voor het pluspakket, inzet op het leveren van maximale toegevoegde waarde tegen een billijke prijs;

-

overwegende dat IBN met het pluspakket zijn toegevoegde waarde in concurrentie met andere
aanbieders moet bewijzen;

-

overwegende dat het ontbreken van productieafspraken en het in concurrentie aanbieden van
diensten in het pluspakket, IBN en gemeenten een prikkel geven om te innoveren en nieuwe producten te ontwikkelen;

-

overwegende dat IBN ook niet arbeidsbeperkten, al dan niet tijdelijk, aan zich mag binden (verwateren). Dit moet mogelijk zijn omdat de gemeentelijk vraag naar de dienstverlening van IBN altijd
meebeweegt met de conjunctuur op de arbeidsmarkt, hetgeen mogelijk tot minder aanbod van
medewerkers leidt, maar IBN, als grote werkgever in de regio, zijn opdrachtgevers wel continuïteit
in de dienstverlening moet kunnen bieden;

-

overwegende dat de doorontwikkeling van het partnership van gemeenten en IBN gebaseerd is op
vertrouwen, aanspreken, leiderschap, eigenaarschap, ontwikkelen, samen leren, professionalisering, transparantie en open communicatie. Investeren in deze samenwerking- en cultuuraspecten
door gemeenten en IBN moet in de bestuurlijke opdracht praktisch handen en voeten krijgen;

-

overwegende dat een terugblik en evaluatie van de lopende afspraken duidelijk kan maken wat
moet blijven en wat anders moet, wordt er in de bestuurlijke opdracht een evaluatie uitgevoerd;

-

overwegende dat de doorontwikkeling van het partnership van gemeenten en IBN een continu
proces is, wordt het partnership in beginsel voor onbepaalde tijd vastgesteld. Gemeenten en IBN
evalueren periodiek en stellen op basis van de evaluatie de uitvoeringsafspraken bij;

-

overwegende dat de doorontwikkeling van het partnership mogelijk ook juridische effecten en
consequenties heeft voor de governance, wordt in de bestuurlijke opdracht aan deze aspecten bijzondere aandacht gegeven.
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…stelt het bestuurlijk overleg de volgende opdracht vast:
*)

Kom vóór 1 februari 2020
tot een uitwerking van de strategie en opdracht voor het partnership van gemeenten en IBN voor 2021 en verder en neem daarbij de overwegingen mee als
uitgangspunten voor de uitwerking. De uitwerking inspireert, enthousiasmeert en motiveert
bestuurders en uitvoerders bij gemeenten en IBN.
Werk drie bouwblokken uit;
o het basispakket;
o het pluspakket;
o de samenwerkings- & cultuur aspecten.
Voer daarbij de volgende deelopdrachten uit:
I.

Stel voorafgaand aan de uitwerking van de drie bouwblokken een kernachtige evaluatie op van de
bestaande afspraken, waaruit blijkt welke zaken behouden moet blijven en wat moet worden gewijzigd.

II. Geef een zo volledig mogelijk overzicht van de mogelijke taken van IBN en geef aan of de taken
tot het basis- dan wel pluspakket behoren.
III. Bepaal de inhoud, minimale omvang en de wijze van financiering van het basispakket.
IV. Stel een businesscase op voor de uitvoering van het basispakket.
V. Geef aan welke bestuurlijke randvoorwaarden worden gesteld aan de uitvoering van de plustaken
door IBN. Uit de uitwerking van de deelopdrachten II en III blijkt welke taken tot het pluspakket
behoren.
VI. Geef aan op welke wijze gemeenten en IBN de samenwerkings- en cultuuraspecten van het partnership verder ontwikkelen. Betrek bij de uitwerking de oogst van deel 2 van het programma van
het bestuurlijk overleg van 29 mei 2019.
VII. Ga na welke juridische, financiële en communicatieve aspecten verbonden zijn aan uitwerking van
de deelopdrachten I tot en met VI en bepaal wat de uitwerking betekent voor de governance.
VIII.Geef een kader voor verwatering (in dienst nemen reguliere medewerkers) en ga na wat het mogelijk (lange termijn) effect is van ‘verwatering’ op de positionering van IBN en de daarmee samenhangende governance-aspecten.
IX. Houd bij de uitwerking van de opdracht rekening met de volgende randvoorwaarden;
§ gebruik in de rapportage een begrippenkader dat is gedefinieerd en toegelicht, zodat de rapportage eenduidig is voor alle lezers en gebruikers;
§ Organiseer tijdens de uitwerking van de opdracht, conform het plan van aanpak, één of meer
werksessies met het bestuurlijk overleg, de ambtelijke stuurgroep en de werkgroep uitvoering;
§ Betrek deskundigen van gemeenten en IBN bij de uitwerking.
X. Leg de uitwerking van de opdrachten I tot en met VIII, voor zover relevant en noodzakelijk, vast in
een concept bestuurlijke convenant met uitvoeringsafspraken voor de periode 2021 en verder.
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*)

Twee opmerkingen bij het tijdpad
1) De doorlooptijd van 5 maanden vraagt een strakke planning. Omdat gemeenten en IBN in
2020 voldoende tijd voor implementatie moeten hebben, is de streefdatum van het realiseren
van de opdracht 1 februari 2020. Omdat kwaliteit boven snelheid gaat, kan op voorhand een
beperkte uitloop niet worden uitgesloten. De uiterste datum is in dat geval 31 maart 2020. In
voorkomend geval stemt de opdrachtnemer dit tijdig met opdrachtgever af.
2) Om de bestuurlijke opdracht tijdig af te ronden, is het noodzakelijk dat deelnemers aan de
(deel-)projectgroepen en de leden van de ambtelijke stuurgroep voldoende ruimte in hun
agenda hebben/creëren om te participeren. Dit vraagt commitment en prioritering van alle betrokkenen.

Opdrachtnemer
De opdracht wordt verstrekt aan de projectgroep bestuurlijke opdracht (projectgroep BO) onder leiding
van de regionaal transitiemanager. In overleg met de ambtelijke stuurgroep stelt zij de projectgroep
BO samen vanuit de leden van de ambtelijke stuurgroep. In de projectgroep zijn drie leden van de
gemeenten en twee leden van IBN opgenomen. In de projectgroep wordt (worden) ook één of twee
(externe) adviseur(s)/schrijver(s) opgenomen.

Hoofdlijnen plan van aanpak projectgroep bestuurlijke opdracht
Dit is (nog) een plan van aanpak op hoofdlijnen. Zodra de projectgroep BO is geïnstalleerd, werkt de
projectgroep zelf een meer gedetailleerd plan van aanpak uit. Het plan van aanpak maakt zoveel mogelijk gebruik van de bestaande overlegstructuren.
Bij het plan van aanpak zijn betrokken:
o
o
o

opdrachtgever
opdrachtnemer
deelprojecten

o

klankbord

bestuurlijk overleg partnership gemeenten en IBN;
Projectgroep BO o.l.v. regionale transitiemanager;
door projectgroep BO ingestelde subprojecten en/of expertisegroepen
die onderdelen van de bestuurlijke opdracht uitvoeren;
werksessie(s) bestaande uit
o deelnemers bestuurlijk overleg,
o leden ambtelijke stuurgroep,
o leden werkgroep uitvoering.

De doorlooptijd van de opdracht is 7 maanden: van 1 juli 2019 tot en met 1 februari 2020. Het plan
van aanpak is erop gericht om uiterlijk 1 februari 2020 het definitieve rapport op te leveren.
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Structuur bestuurlijke opdracht in een figuur
BESTUURLIJK OVERLEG

• Bestuurlijk
overleg
• ambtelijke
stuurgroep
• werkgroep
uitvoering

rapportage

Ambtelijke
stuurgroep

Projectgroep
bestuurlijke opdracht

WERKSESSIE(S)

klankborden

Deelprojecten

Voorstel werkwijze
gedetailleerd plan van
aanpak

o

o
o
o

sturing en voortgangsrapportage

o
o

route rapportages

o

Vóór 15 augustus 2019 stelt de projectgroep BO een gedetailleerd
plan van aanpak op, waarin ook de bezetting van de deelprojecten is
opgesomd. Bij het plan van aanpak wordt een communicatieplan gevoegd;
In het gedetailleerd plan van aanpak wordt ook het bestuurlijk besluitvormingstraject na oplevering rapportage van colleges en gemeenteraden uitgelijnd (1 februari 2020 en verder);
Het definitieve plan van aanpak wordt voor feedback voorgelegd aan
de ambtelijke stuurgroep en het bestuurlijk overleg;
In het gedetailleerde plan van aanpak worden de vergaderschema’s
van de diverse overleggen opgenomen. Indien het vergaderschema
niet past bij de planning voor de opdracht, worden voorstellen voor
extra overleggen gedaan;
Opdrachtnemer gebruikt de reguliere overleggen van bestuurlijk
overleg en ambtelijke stuurgroep voor afstemming, bespreken van
eventuele dilemma’s, doen van richtinggevende uitspraken etc. ;
De regionaal transitiemanager geeft maandelijks een update van de
voortgang van de opdracht aan het bestuurlijk overleg en de ambtelijke stuurgroep;
Het rapport, eventuele tussenproducten voor het bestuurlijk overleg,
dan wel tussentijdse verzoeken om richtinggevende uitspraken aan
het bestuurlijk overleg, worden voorafgaand aan het aanbieden aan
het bestuurlijk overleg, door opdrachtnemer aan de ambtelijke stuurgroep voorgelegd.
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werkwijze
projectgroep BO

o

De ambtelijke stuurgroep geeft een pre-advies aan het bestuurlijk
overleg.

o

De planning van de projectgroep BO is erop gericht om half januari
2020 de werkzaamheden af te ronden.
de projectgroep BO komt wekelijks of tweewekelijks bijeen voor coordinatie en afstemming;
de leden van de projectgroep BO zijn trekker van de deelwerkgroepen;
elk deelproject bepaalt de eigen werkwijze;
er worden een drietal gezamenlijke conferenties BO gehouden met
alle deelnemers aan de deelprojecten (startsessie, middensessie,
eindsessie). In deze sessies wordt het werk van de deelprojecten op
elkaar afgestemd en worden zaken uitgediept;
Er komen geen deelrapportages van de deelprojecten. Alle deelprojecten maken gebruik van dezelfde schrijver(s) en er komt slechts 1
rapportage;

o
o
o
o

o

indicatieve planning
conferenties projectgroep(en) BO

o
o
o

conferentie projectgroep(en) BO-1: week 37 (9-13 september 2019 ),
conferentie projectgroep(en) BO-2: week 46 (4-8 november 2019),
conferentie projectgroep(en) BO-3: week 3 (13-17 januari 2020);

betrekken uitvoering

o

De projectgroep BO betrekt deelnemers van de (werkgroep) uitvoering in de deelprojecten;
de projectgroep BO organiseert 1 of 2 twee themabijeenkomsten met
vertegenwoordigers van de uitvoering (consulenten, klantmanagers
etc.) voor praktijkinbreng en ideeënuitwisseling. De eerste themabije
e
eenkomst wordt tussen de 1 en 2 conferentie projectgroep(en) BO
georganiseerd;

o

e

gemeenteraden

o

In nauw overleg met het bestuurlijk overleg wordt tussen de 2 en de
e
3 conferentie projectgroep(en) BO een gezamenlijke bijeenkomst
met gemeenteraden georganiseerd. Daarin wordt gedeeld waaraan
is gewerkt, wordt feedback gevraagd op hetgeen wordt gepresenteerd en wordt gevraagd met welke zaken er in de uitwerking rekening moet worden gehouden;

adviesraden

o

Tussen de 2 en de 3 conferentie projectgroep(en) BO wordt een
bijeenkomst voor de adviesraden van de gemeenten georganiseerd
waarin wordt gedeeld waaraan wordt gewerkt, feedback wordt gevraagd op hetgeen wordt gepresenteerd en wordt gevraagd met welke zaken in de uitwerking rekening moet worden gehouden;
Naast deze bijeenkomst zullen er, afhankelijk van de lokale afspraken, ook na 1 februari 2020 (afronding opdracht) adviestrajecten per
gemeente zijn alvorens colleges besluiten nemen. Dat verzorgt elke
gemeente zelf.

o

e

e
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Planning
In onderstaande tabel is de planning op hoofdlijnen opgenomen. Nadat het definitieve plan van aanpak is vastgesteld (medio augustus 2019) wordt de meer gedetailleerde planning opgenomen. Daarin
worden ook de bijeenkomsten met de ambtelijke stuurgroep en het bestuurlijk overleg opgenomen.
2019
e

2 kw

e

3 kw

vaststellen BO

030719

start projectgroep BO

040719

2020
e

4 kw

e

e

1 kw

2 kw

e

3 kw

e

4 kw

definitief PvA
projectgroep BO
e

1 conferentie
projectgroep(en) BO
e

2 conferentie
projectgroep(en) BO

week van
090919
week van
041119

WERKSESSIE
(klankborden)
e

3 conferentie
projectgroep(en) BO

week van
130120

concept rapport

medio
januari ‘20

presentatie aan
/feedback van gemeenteraden en
adviesraden
oplevering definitief
rapport
besluitvorming rapportage door bestuurlijk overleg

010220
begin
februari
‘20

voorbereiding implementatie
besluitvorming
colleges
besluitvorming
gemeenteraden
adviestraject OR
implementatie afgerond

311220
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Vuurwerkevenement Reek Explodeert

De gemeenteraad van Landerd

Geachte raadsleden,
Met deze brief informeren wij u over de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 26 juli jl.
naar aanleiding van het beroep van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant tegen het
besluit tot het verlenen van een evenementenvergunning voor het vuunwerkevenement 'Reek
Explodeert’.
Uit de uitspraak volgt dat de rechtbank van oordeel is dat de manier waarop het evenement
jaarlijks in Reek plaatsvindt, niet strookt met de bepalingen uit het Vuurwerkbesluit.

Inleiding
In Reek wordt ieder jaar een vuurwerkshow georganiseerd, onder de naam ‘Reek Explodeert’.
De organisatie van het evenement is in handen van een groep vrijwilligers, die telkens weer
veel tijd en moeite investeren om het spektakel tot een succes te maken. De gemeente Landerd
ondersteunt dit lokaal initiatief en geeft hiervoor in goed overleg met de organisatie jaarlijks een
evenementenvergunning af. Tot ongeregeldheden of onveilige situaties heeft dit nooit geleid.
Beroepschrift
Gedeputeerde staten van Noord-Brabant zijn bevoegd tot handhaving van de regelgeving op
grond van het Vuurwerkbesluit. Iedereen die handelingen met vuun/verk verricht moet aan die
regels voldoen.
GS volgt het evenement al enige jaren op de voet en is van oordeel dat het evenement in strijd
is met de bepalingen uit het Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig afsteken van
vuurwerk. Dat is voor GS reden geweest om in november 2018 bij de rechtbank beroep in te
stellen tegen het besluit tot het verlenen van een evenementenvergunning voor 'Reek
Explodeert'.
Op bestuurlijk niveau zijn daarna in een kort tijdsbestek goede afspraken gemaakt, waardoor
het evenement afgelopen jaarwisseling tóch door kon gaan. Het beroepschrift werd echter
gehandhaafd. Op 25 juni jl. is het beroep van GS op zitting behandeld en op 26 juli jl. heeft de
rechtbank uitspraak gedaan.
Bijlagen:

Uitspraak rechtbank Oost-Brabant d.d. 26 juli 2019

In afschrift aan:
Beh. ambtenaar:

Ton Reijnen

Als u deze brief leest, maar niet de geadresseerde bent, hebt u geen recht kennis te nemen van deze brief of deze te verstrekken
aan derden. Stuur deze brief a.u.b. retour o.v.v. 'foutief bezorgd/geadresseerd’.
Gemeente Landerd, bezoekadres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland. Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland.
tel. 0486-458111 e-mail: info@landerd.nl internet: www.landerd.nl IBAN rekeningnummer: NL29 BNGH 0285 0606 19

GEMEENTE LANDERD

Samenvatting van de uitspraak
De rechtbank concludeert in zijn uitspraak dat de burgemeester op grond van de APV een
evenementenvergunning mocht verlenen voor ‘Reek Explodeert’ en heeft het beroep van GS
om die reden ongegrond verklaard. Tegelijk ovenveegt de rechtbank in zijn uitspraak dat de
manier waarop het evenement is georganiseerd, om twee redenen in strijd is met de bepalingen
uit het Vuurwerkbesluit:
Bewerken van vuurwerk
Het vuurwerk is door de organisatie op pallets gemonteerd, om de stabiliteit te bevorderen. De
rechtbank merkt dit aan als het bewerken van vuunverk, als bedoeld in het Vuurwerkbesluit. Het
bewerken van vuurwerk is op grond van het Vuurwerkbesluit alleen toegestaan aan personen
met een toepassingsvergunning. De organisatie beschikt niet over een dergelijke vergunning.
Maximaal 25 kg vuurwerk per persoon
Op grond van het Vuurwerkbesluit geldt dat particulieren zonder toepassingsvergunning over
maximaal 25 kg vuurwerk per persoon mogen beschikken. Tijdens ‘Reek Explodeert’ werd dit
jaar in totaal 275 kg vuurwerk afgestoken dat centraal in één container werd opgeslagen en
daarmee is het evenement ook op dit punt in strijd met het Vuurwerkbesluit. Dat het vuunverk
op elf pallets met elk maximaal 25 kg vuunwerk en op ruime afstand van elkaar wordt
afgestoken, maakt voorde rechtbank geen verschil.
Bedrijfsmatig?
Tussen partijen bestond ook discussie over de vraag of het evenement vanwege het inzamelen
van geld en/of vanwege zijn omvang als bedrijfsmatig gezien moet worden. Helaas is die vraag
niet door de rechtbank beantwoord. Voor het antwoord op de vraag of de organisatie over een
toepassingsvergunning moet beschikken is dat ook niet van belang. Het vastmaken van
vuurwerk aan pallets wordt beschouwd als het bewerken van vuurwerk en daarvoor is op grond
van het Vuunwerkbesluit altijd een toepassingsvergunning vereist, ongeacht of sprake is van
een bedrijfsmatig karakter.
Gevolgen van de uitspraak
De uitspraak van de rechtbank leidt er niet toe dat de gemeente Landerd in de toekomst voor
deze jaarlijkse traditie geen evenementenvergunningen meer kan afgegeven. De algemene
Plaatselijke Verordening en het Vuunwerkbesluit staan immers los van elkaar. Om die reden is
er voor de gemeente Landerd geen aanleiding tegen deze uitspraak in beroep te gaan. De
vraag of het evenement op deze manier voldoet aan de voorschriften van het Vuunwerkbesluit is
een vraag die juridisch gezien alleen voor de organisatie en GS van belang is.
Wel heeft de uitspraak tot gevolg dat de organisatie van het evenement volgend jaar niet op
een zelfde manier plaats kan vinden. Onder meer voor de opslag van het vuurwerk en het
voorbereiden van de ontbranding moeten oplossingen worden bedacht, of moet men alsnog
een toepassingsvergunning aanvragen. In dat geval is ook een ontbrandingstoestemming van
GS vereist. De organisatie moet dan onder meer beschikken over een gecertificeerde
ontbrander en een forse aansprakelijkheidsverzekering.
De kosten voor het inhuren van een professionele ontbrander bedragen volgens de organisatie
circa € 5.000,-. Wij zijn niet bereid dit bedrag te betalen. Het ligt namelijk voor de hand dat wij in
dat geval ook op andere locaties voor de kosten van een ontbrander aan de lat staan.
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Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Landerd,
de secr
de burgmeester,

.C. Boode

M.C. Bakermans
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Aan; De gemeenteraad

Geachte leden van de gemeenteraad,
Middels deze brief en de bijlage willen wij u informeren over de voortgang van het proces dat in
regionaal verband is gestart om te komen tot de Regionale Energiestrategie.
De decentrale overheden (gemeenten, waterschappen en provincies) werken vanaf het najaar
2018 in 30 regio’s aan een Regionale Energiestrategie. Deze samenwerking volgt uit afspraken
gemaakt in het Klimaatakkoord van Parijs, het Regeerakkoord, het Interbestuurlijk Programma
en het voorstel tot hooflijnen van het Klimaatakkoord en heeft betrekking op de overgang naar
volledig duurzame energie.
Doel van dit akkoord is klimaatverandering tegen te gaan waarbij we in Nederland in 2030 bijna
de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden. Dit is een stap richting
een nagenoeg klimaat neutrale samenleving in 2050. Deze doelen zijn inmiddels op 28 mei
wettelijk vastgelegd in de Klimaatwet.
Het Klimaatakkoord, de concrete uitwerking van de Klimaatwet, is op 28 juni 2019
gepresenteerd. In vijf ‘klimaattafels’ zijn ambities voorgesteld om bij te dragen aan de landelijke
ambitie. Voor de regionale opgave zijn twee hiervan, de thema’s Elektriciteit (duurzame opwek
van energie) en Gebouwde omgeving (warmtetransitie), aan de orde.
De RES NOB is de regionale vertaling van de landelijke opgave in het Klimaatakkoord voor
deze thema’s. Voor het behalen van de opgaven is regionaal maatwerk nodig.
De RES is een strategie en geen plan. De uitwerking in plannen gebeurt lokaal in samenspraak
met inwoners en andere stakeholders na vaststelling van het definitieve bod
Besparing is als uitgangspunt meegenomen om te bepalen wat ons energieverbruik in 2050 is.
Daarmee is een afgeleide gemaakt voor 2030 en daar wordt ons RES-bod op gebaseerd.
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Binnen de gemeente Landerd wordt vorm gegeven aan de Duurzaamheidsagenda. Hierin
worden de mogelijkheden voor de besparingsagenda voor de Gebouwde Omgeving
opgenomen.
Vanuit de RES wordt het voltallige college en de gemeenteraad betrokken middels
informatiebrieven en -avonden. Eerder zijn er RES simulaties georganiseerd voor raadsleden
en wethouders.
De bijgevoegde brief geeft uitleg over de voortgang van het proces in de regio Noord-Oost
Brabant om te komen tot de strategie voor invulling van de regionale opgave. De bijdragen van
alle regio’s in Nederland moeten voldoende zijn om de landelijke opgave te dekken.
In het verwachte tijdspad is voorzien dat de Raad in januari 2020 het concept bod zal worden
voorgelegd. Aan het Rijk zal dit bod in juni 2020 wordt uitgebracht en het definitieve bod in april
2021.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders ^n Landerd,
de seprëtat^,
de jïwg^meester.

c
/.C. Boode

.C. Bakermans
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Geachte Gemeenteraden, AB’s van Waterschappen en Provinciale Staten,
In deze brief informeren wij u over de voortgang van de Regionale Energiestrategie (RES) in de regio
Noordoost Brabant.

De RES
Terugblik
Met de RES ontwikkelt de regio Noordoost-Brabant (“wij”) een strategie hoe wij, als regio, onze
bijdrage leveren aan de landelijke opgave van het Klimaatakkoord. Dit akkoord heeft één groot doel:
om klimaatverandering tegen te gaan willen wij in Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder CO2
uitstoten ten opzichte van 1990. Dit is een stap richting een nagenoeg energieneutrale samenleving
in 2050. Deze doelen zijn op 28 mei 2019 wettelijk vastgelegd in de Klimaatwet. Veel gemeenten
hebben lokaal al duurzaamheids-doelstellingen vastgesteld. Deze zijn in lijn met de (inter)nationale
klimaatafspraken. De Regionale Energie Strategie kan gemeenten helpen bij het realiseren van hun
lokale doelstellingen.
Het Klimaatakkoord, de concrete uitwerking van de Klimaatwet, is op 28 juni 2019 gepresenteerd. In
vijf ‘klimaattafels’ zijn ambities voorgesteld om bij te dragen aan de landelijke doelen:

In de RES NOB werken de provincie, gemeenten en waterschappen in samenwerking met Enexis
Netbeheer uit hoe zij invulling geven aan hun bijdrage aan de onderdelen Elektriciteit (duurzame
opwek van energie) en Gebouwde omgeving (warmtetransitie). De RES is een strategie en geen plan.
De uitwerking in plannen gebeurt lokaal in samenspraak met inwoners en andere stakeholders na
vaststelling van het definitieve bod. Ook de provincie en de waterschappen zullen binnen hun
bevoegdheden plannen moeten vaststellen.
Besparing is als uitgangspunt meegenomen om te bepalen wat ons energieverbruik in 2050 is.
Daarmee is een afgeleide gemaakt voor 2030 en daar wordt ons RES-bod op gebaseerd. Energie die
wij kunnen besparen hoeft immers niet opgewekt te worden. De verdere uitwerking van de RES, de
Regionale Structuur Warmte, de lokale warmteplannen en de inpassing in de omgevingsvisie zal de
nodige uitvoeringscapaciteit vergen.

Klimaattafel Gebouwde omgeving - Warmtetransitie
Om de opgave van 49% C O2 reductie in 2030 te realiseren is de overstap naar het duurzaam
verwarmen van onze gebouwen essentieel. De eerste stap in dit traject is het grootschalig isoleren
van gebouwen. Hiermee verminderen wij onze vraag naar energie aanzienlijk en zodoende
vermindert dit ook de behoefte om duurzame alternatieven te zoeken. De besparingsopgave wordt
meegenomen in de berekening van de uiteindelijke opgave. De vraag naar warmte die overblijft na
het grootschalig isoleren zal gedekt worden door een combinatie van technieken, zoals het benutten
van restwarmte via een warmtenetwerk, het gebruik van duurzame warmtebronnen en All-Electric
systemen. Ook moet hier gedacht worden aan aquathermie, waarvoor het waterschap onderzoek
doet voor de verdere mogelijkheden. Hiermee wordt ook de vraag naar duurzame elektriciteit groter.
Daarbij wordt in de berekening rekening gehouden bij het berekenen van de opgave voor
elektriciteit.
Regionale Structuur Warmte (RSW)
Als regio nemen wij een Regionale Structuur Warmte op als onderdeel van de RES. Dit voorstel
beschrijft op regionaal niveau de beschikbaarheid van duurzame warmtebronnen, de totale vraag
naar warmte en de bestaande en geplande infrastructuur die nodig is om ons van warmte te
voorzien. Dit vormt de basis voor de warmtevisies en –plannen die lokaal opgesteld worden.
Gemeenten moeten uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte vaststellen waarin is vastgelegd wat
het tijdspad is waarin wijken worden verduurzaamd en welke alternatieven mogelijk zijn.
Klimaattafel Elektriciteit
Op basis van ons huidig energieverbruik en een realistische besparingsopgave worden berekeningen
gemaakt wat het energieverbruik in 2050 zal zijn. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de
toenemende vraag naar energie door elektrificatie. Op basis van deze informatie wordt er
teruggerekend wat onze opgave voor 2030 is. De vraag naar elektriciteit die overblijft is dermate
groot dat alle beschikbare middelen ingezet moeten worden om deze te realiseren in de regio, zoals
wind op land, zoveel mogelijk daken voorzien van zonnepanelen, waterkracht en zonneparken.
Natuurlijk moeten we (eerst) nog niet benutte ruimte gebruiken voor zonne-energie, maar
zonneparken zullen (tijdelijk) nodig zijn. Ook bij de opgave van de klimaattafel elektriciteit is
besparing de eerste stap. Het is belangrijk om op te merken dat zonnepanelen op daken
(kleinschalige aansluitingen) meetellen als besparing. Ook zijn niet alle daken geschikt voor
opwekking en/of niet alle eigenaren zijn bereid mee te werken.
Enexis, als beheerder van de onderliggende infrastructuur, is hierbij een belangrijke partner.
Zonneladder
De Tweede Kamer heeft de gewijzigde motie Faber aangenomen om nieuwe zonneparken te toetsen
aan de nationale zonneladder of lokale afwegingskaders. Hiermee blijft het voor decentrale
overheden mogelijk om voor nieuwe zonneparken vergunningen af te geven. De herziene motie die
nu is aangenomen, vraagt namelijk alleen om toetsing aan de nationale zonneladder (die binnenkort
opgeleverd wordt) of aan een vergelijkbaar door decentrale overheden vastgesteld afwegingskader.
De zonneladder zet primair in op het benutten van daken en terreinen voor zonne-energie, om
landbouwgrond en natuur zo veel mogelijk te ontzien. Binnen het landelijk kader zal nog nadere
invulling gegeven worden aan de toepassing van de zonneladder.

Governance, draagvlak en regionale samenwerking
De RES is naast een technische uitdaging, vooral een maatschappelijke, financiële en ruimtelijke
opgave. Lokale en regionale samenwerking is hiervoor noodzakelijk. Daarom wordt de RES samen
met partners op allerlei niveaus en vanuit verschillende branches opgesteld. De RES is een product

van de gehele regio en kan alleen uitgevoerd worden als wij een gedragen bod opzetten. Daarom
hebben wij in Noordoost-Brabant, als een van de weinige regio’s, besloten om de startnotitie, het
voorlopig bod en het definitief bod het volledige bestuurlijke proces te laten doorlopen. In de
periode mei/juni 2019 zijn de startnotitie en daarmee de kaders door alle partijen vastgesteld. Onder
andere de volgende aandachtspunten zijn meegegeven voor het vervolgtraject: betaalbaarheid
lagere inkomens, ontzorgen van inwoners, het bieden van handelingsperspectief, participatie,
besparing en draagvlak.
Colleges, Dagelijks Besturen en Gedeputeerde Staten
De RES is niet alleen een onderwerp voor bestuurders met de portefeuille Duurzaamheid, maar zeker
ook voor bestuurders met de portefeuille Ruimte, eigenlijk alle bestuurders. Het is cruciaal dat de
voltallige colleges en DB-besturen betrokken worden bij dit proces. Op 8 oktober 2019 zal een
conferentie georganiseerd worden voor alle colleges en de DB’s in Noordoost-Brabant in het kader
van regionale samenwerking binnen de RES.
Gemeenteraden, Algemeen Besturen en Provinciale Staten
Bij de behandeling van de startnotitie hebben de gemeenteraden en AB’s duidelijk aangegeven dat zij
betrokken willen worden bij het gehele proces en niet alleen bij het definitieve bod. In ieder geval
zijn wij van plan om regelmatig informatiebrieven op te stellen en informatieavonden te organiseren.
Met de griffiers maken wij afspraken om te kijken hoe wij raden verder het beste kunnen betrekken
bij de RES. Waar mogelijk sluiten de waterschappen aan, of worden zij op een andere manier
betrokken. Ook Provinciale Staten blijft geïnformeerd over de voortgang.
Om meer zicht te krijgen op de RES en de rol van de raad staan op de website van Nederlandse
Vereniging voor Raadsleden drie informatiekaarten opgezet die te vinden zijn via de volgende link:
Welke rollen hebben raadsleden bij een Regionale EnergieStrategie?
Daarnaast zijn gemeenten en waterschappen niet alleen betrokken in het bestuurlijk traject, maar
zijn zij ook meegenomen in het proces door het spelen van een simulatie.
RES Simulaties
De RES simulatie heeft als doel het bewustzijn rondom de RES-opgave te vergroten met specifieke
aandacht voor de manier waarop gemeenten kunnen samenwerken om deze complexe opgave met
elkaar tot een succes te brengen. De simulatie is in alle drie de subregio’s gespeeld met raadsleden
en wethouders. Op 8 mei in de Meierij, 22 mei in het Land van Cuijk en op 26 juni in de regio As50.
Indien hier behoefte aan is kan de simulatie herhaald worden of lokaal gehouden worden (contact
via info@simpuls.nl ).
Door de herkenbare elementen die de deelnemers in de simulatie tegenkwamen, ging men ook met
elkaar in gesprek over de ervaringen uit de praktijk. Zo ging het over initiatieven die al gerealiseerd
zijn, over de meerwaarde van samenwerking, over besluiten die binnenkort bij raden voorliggen en
de complexiteit van de RES-opgave.
Klankbordgroep Stakeholders
Bij het opstellen van het product RES worden stakeholders betrokken. Zij sluiten aan bij ambtelijke
overleggen waar zij een inhoudelijke bijdrage leveren. Bestuurlijk worden zij meegenomen in de
twee klankbordgroepen, Elektriciteit en Gebouwde omgeving. Een eerste kennismaking heeft
plaatsgevonden.

Tijdspad
De verwachte ondertekening van het definitieve Klimaatakkoord is in oktober 2019. Na de
ondertekening van het definitieve Klimaatakkoord krijgen de regio’s 8 maanden (juni 2020) om de
concept Regionale Energie strategieën (RES-en) op te leveren voor doorberekening door het
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het definitieve bod moet uiterlijk in 1 april 2021 opgeleverd
worden. De RES wordt vervolgens elke 2 jaar gemonitord en geactualiseerd.
Het voorlopig bod zal in december 2019 door de stuurgroep vastgesteld worden, zodat het voor 1
januari 2020 kan worden aangeboden aan de provincie, waterschappen en gemeenten ter
besluitvorming en daarna voor 1 juni aangeboden kan worden aan het Rijk.
Het nieuwe tijdspad RES NOB vindt u in de bijlage, geactualiseerd op 06 juli 2019.
Stuurgroep RES NOB.

Bijlage 1. Tijdspad, geactualiseerd op 6 juli 2019.
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Beste raadsleden
Informatie-uitwisseling inzake Aldi Reek
Het college informeert u via onderstaand bericht met bijlage over informatie-uitwisseling inzake Aldi
Reek.
“Voor het zomerreces heeft de gemeenteraad wethouder Vereijken opgeroepen om helder en
transparant te communiceren naar de belanghebbenden/belangstellenden die hebben gereageerd
op het voornemen van het college om een initiatief voor de vestiging van een tijdelijke supermarkt
nabij Reek Zuid positief tegemoet te treden.
De portefeuillehouder heeft op donderdag 11 juli 2019 tijdens een bijeenkomst in het wapen van
Reek een toelichting gegeven op het proces en toegelicht welke vervolgstappen er nog genomen
moeten worden.
De bijeenkomst was druk bezocht. Ook enkele ondernemers uit Landerd en de voorzitter van het
MKB Schaijk/Reek hebben tijdens de bijeenkomst hun kijk op de zaak gegeven.
De portefeuillehouder heeft antwoord gegeven op vragen uit de zaal en ook onderling (inwoners en
ondernemers) heeft er uitwisseling van standpunten plaats gevonden.
Aangezien niet alle stakeholders bij de bijeenkomst aanwezig waren is besloten om alle personen en
instanties die schriftelijk of via de mail gereageerd hebben naar het college te informeren over
hetgeen op 11 juli in Reek “met de zaal” gedeeld is. De informatie is weergegeven in een uitgebreide
brief. Deze brief treft u bijgaand aan zodat ook u op de hoogte bent van de informatie die is gedeeld.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. “

Met vriendelijke groet,
Elsa Weijenberg | Griffier
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Geachte ,
Inleiding
Op donderdag 11 juli 2019 heeft wethouder Hans Vereijken van de gemeente Landerd in het
gemeenschapshuis “Het wapen van Reek” informatie gegeven over het proces dat heeft geleid
tot het principebesluit van het college van burgemeester en wethouders om medewerking te
verlenen aan de vestiging van een tijdelijke discounter nabij het plangebied Reek-Zuid.
Deze informatieavond is georganiseerd om uitleg te geven aan de instanties, ondernemers en
personen die in de richting van het college gereageerd hebben naar aanleiding van het
principebesluit tot medewerking. De wethouder heeft zo volledig als mogelijk in dit stadium
geantwoord op de ingekomen reacties
De avond was ook bedoeld om de inwoners van Reek te informeren over de stand van zaken
en om met elkaar(wethouder, stakeholders en inwoners) het gesprek aan te gaan over de
opvattingen die over en weer leven. De avond heeft, met respect voor ieders mening, daarvoor
voldoende ruimte geboden.
In deze brief willen wij de informatie die de wethouder heeft gedeeld met de zaal nog eens
schriftelijk vastleggen zodat iedereen, ook zij die niet aanwezig waren, over gelijke informatie
beschikt.
Communicatie
Het college is zich bewust van het feit dat sprake is van een belangrijk en ingrijpend proces en
realiseert zich dat zorgvuldige communicatie essentieel is. Uiteraard betreurt het college dat er
een vertekend beeld is ontstaan over de gevolgde procedure en het gevoel dat bij sommige
stakeholders is ontstaan dat men zich niet serieus genomen voelt. Vandaar dat het college het
belangrijk vindt om een nadere toelichting te geven.
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In dat kader staat het college dan ook graag even stil bij de communicatie tot nu toe. Op de dag
dat het principebesluit bekend werd zijn de Landerdse ondernemersverenigingen zowel
telefonisch als per e-mail benaderd. Ook hebben wij de media geïnformeerd via een
persbericht.
Aangezien de essentie van het besluit, onderzoeken of een discounter in de nabijheid van Reek
haalbaar is, al bij het aantreden van het nieuwe college nadrukkelijk is gecommuniceerd door
bekendmaking van het gesloten coalitieakkoord is er in de voorbereidingsfase van het
principebesluit niet actief gecommuniceerd met stakeholders en andere betrokkenen. Het feit
dat in overleg met de initiatiefnemer is besloten een tijdelijke winkelvoorziening in te richten
nabij de locatie waar mogelijk een definitieve vestiging zal plaatvinden doet daaraan niets af.
Immers het inrichten van een tijdelijke voorziening met als doel om te onderzoeken of een
definitieve vestiging levensvatbaar is past in de ogen van het college binnen de
onderzoeksruimte zoals beoogd in het coalitieakkoord.
Met het principebesluit heeft het college aan de initiatiefnemer de ruimte geboden om de
plannen verder uit te werken en te onderbouwen. Ook is de initiatiefnemer geadviseerd om een
omgevingsdialoog te voeren met direct omwonenden, stakeholders en andere betrokkenen,
daarover later meer.
In overleg met de initiatiefnemers is verder besloten om de ruimte te bieden om een tijdelijke
winkelvoorziening in te richten nabij de locatie waar mogelijk een definitieve vestiging zal
plaatsvinden. De tijdelijke winkelvoorziening is er om te onderzoeken of een definitieve
vestiging levensvatbaar is. In de ogen van het college past de tijdelijke voorziening binnen de
onderzoeksruimte zoals beoogd in het coalitieakkoord.
Voor het vervolg geldt dat er een reguliere omgevingsvergunnings-procedure moet worden
doorlopen met alle rechtsafwegingen en procedures die daarbij horen. Deze procedure biedt
eenieder de kans om zijn bezwaren en/of bedenkingen, voor zover die in het vooroverleg niet
zijn weggenomen, kenbaar te maken
Leefbaarheid Reek
De door het college ontvangen reacties laten niets aan onduidelijkheid te wensen over. Zelfs de
geloofwaardigheid in het bestuur van de gemeente Landerd wordt in deze reacties ter discussie
gesteld. Naar aanleiding van deze reacties wil het college opheldering geven. Het college heeft
nooit “onder stoelen of banken” gestoken dat in het kader van het op peil houden van de
leefbaarheid in de kern Reek een vestiging van een discounter tot de mogelijkheden behoort
c.q. als speerpunt is benoemd.
Het college streeft juist naar een goed voorzieningenniveau voor alle kernen conform het
coalitieakkoord “Krachtige Kernen in de Maashorst”.
Wij onderschrijven en ondersteunen het Dorpsontwikkelingsplan Reek waarvoor veel mensen
uit Reek zich actief inzetten. Onderdeel van het Dorpsontwikkelingsplan is het realiseren van
een discounter op Reek-Zuid. De tijdelijke variant op agrarische gronden biedt de kans om te
onderzoeken of een discounter levensvatbaar is en welk effect een dergelijke voorziening heeft
op de leefbaarheid van Reek en de bedrijvigheid in de andere kernen van onze gemeente.
Daarnaast hebben wij de verwachting dat de realisatie van een tijdelijke discounter een
aanzuigende werking kan hebben op belangstellenden die zich willen vestigen op Reek-Zuid.
Gemeentelijk beleid
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Wij onderkennen dat een (tijdelijke) winkel in Reek het bestaande beleid doorbreekt. Wat dat
betreft vraagt het een stevige inspanning van de initiatiefnemer om met een overtuigende
motivering en onderbouwing van het initiatief te komen. Uiteraard zal het college de
argumenten afwegen tegen het bestaande beleid en daar waar nodig gemotiveerd afwijken.
Koopstromenonderzoek
Het college is op de hoogte van de inhoud van de rapporten van de bureaus DTNP en
Seinpost. In deze rapporten wordt de verwachting uitgesproken dat een (discount)supermarkt
nabij Reek negatieve effecten heeft op de winkelvoorzieningen in de dorpscentra van Schaijk
en Zeeland.
Bij onze afwegingen in het kader van het al dan niet meewerken aan de vestiging van een
tijdelijke discounter nabij Reek verkeren wij in de veronderstelling dat de verschillen in
bezoekerspatronen tussen een discounter en full-servicesupermarkt groter zijn dan in de
rapporten wordt beschreven.
De genoemde rapporten gaan overigens uit van een permanente winkel terwijl het verzoek zich
inmiddels richt op een tijdelijke winkel. Initiatiefnemers is gevraagd om bij de aanvraag te
onderbouwen dat er ruimte is binnen het beoogde segment.
De tijdelijkheid van de voorziening biedt de kans om de daadwerkelijke effecten te kunnen
monitoren, een aanvulling op allerlei onderzoeken die door de praktijk al dan niet worden
gestaafd.
Daarnaast worden stakeholders, ondernemers en inwoners in de gelegenheid gesteld om
gedurende de periode dat de tijdelijke winkel is geopend een onderbouwde reactie te geven
waarom zij voor of tegen een permanente discounter in Reek zijn. Deze input gebruikt de
gemeente voor de beoordeling van een eventueel verzoek om een permanente discounter op
Reek-Zuid te faciliteren. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de tijdelijke winkel op de
tijdelijke locatie op die betreffende locatie wordt omgezet naar een permanente winkel .
Oneerlijke concurrentie
Opgemerkt wordt dat de tijdelijke ALDI op agrarische gronden zorgt voor oneerlijke
concurrentie, immers de spelregels zijn soepeler en de benodigde investeringen liggen lager.
Deze veronderstelde oneerlijke concurrentie brengt ondernemers uit de andere kernen wellicht
in de problemen. Naast het verschil in spelregels en benodigde investering wordt ook het
argument van branchevreemde artikelen ingebracht.
De spelregels die wij hanteren vallen binnen de kaders van de ruimtelijke regelgeving. Uiteraard
toetsen wij de in te dienen aanvraag aan de geldende regelgeving. Daarnaast kunnen
belanghebbenden zich beroepen op deze regels en bestaat er de mogelijkheid om tegen
onjuiste toepassing van de regels in het geweer te komen via de daarvoor geldende
procedures.
De afspraken die ALDI maakt met de eigenaar van de benodigde gronden liggen buiten de
beoordelingscriteria die de gemeente moet hanteren bij het in behandeling nemen van de
aanvraag voor de omgevingsvergunning en maken onderdeel uit van het vrije
ondernemerschap tussen partijen.
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Wat de branchevreemde artikelen betreft merken wij op dat dit onderdeel uitmaakt van het
assortiment van de betreffende discounter. Wij hebben daarover geen oordeel.
Uiteraard realiseren wij ons dat er sprake zal zijn van een forse investering en dat een termijn
van 10 jaar een redelijke termijn is om de benodigde investering af te schrijven c.q. terug te
verdienen. We bezien dit alles in het perspectief van de beoogde permanente locatie op ReekZuid.
Bij het nemen van het principebesluit hebben wij de overweging betrokken dat de negatieve
effecten voor de ondernemers in de andere kernen overbrugbaar zijn c.q. dat sprake is van een
aantrekkende werkende die zelf een positief effect teweeg kan brengen. ALDI zal bij de
vergunningaanvraag de te verwachten effecten goed moeten onderbouwen. Ook na
vergunningverlening zal via de pilot de daadwerkelijke effecten moeten uitwijzen of een
permanente winkel op Reek-Zuid wenselijk is.
Precedentwerking
Het college is van mening dat er geen sprake is van precedentwerking. Elk initiatief wordt apart
zijn merites beoordeeld en elk initiatief zal gemotiveerd moeten aantonen waarom van
bestaande regels moet worden afgeweken. Het is uiteraard niet zo dat elk initiatief ingegeven
vanuit een versterking van de leefbaarheid voor de kern Reek leidt tot een tijdelijke vergunning
voor een discounter. Sterker nog: met de invulling van dit initiatief is deze bouwsteen voor de
versterking van de leefbaarheid van Reek gelegd en kan het inwonersinitiatief aan de slag met
een volgende uitdaging.
Procedure
De tijdelijke winkel is in strijd met het geldende bestemmingsplan omdat de gronden een
agrarische bestemming hebben. Om toch medewerking te kunnen verlenen zal van het
bestemmingsplan moeten worden afgeweken via een reguliere omgevingsvergunningprocedure
met toepassing van de zogenaamde kruimellijst. Na het indienen van een aanvraag besluit het
college binnen 8 weken (met een verlengingsmogelijkheid van 6 weken). In tegenstelling tot wat
door enkele partijen wordt beweerd, staat tegen het besluit op de vergunningaanvraag bezwaar
en beroep open.
ALDI moet een goed onderbouwde aanvraag doen. Er dient te zijn onderbouwd waarom de
beoogde locatie ruimtelijk een geschikte locatie is. Een erkend bureau zal voor ALDI een
gedegen onderbouwing moeten maken.
Wij hebben Aldi geadviseerd nog te wachten met het indienen van een vergunningaanvraag en
na het zomerreces eerst een omgevingsdialoog te voeren en stakeholders te betrekken via het
organiseren van een informatieavond.
Slot
Bijgaand treft u een uitnodiging aan voor de omgevingsdialoog die ALDI graag wil voeren met
omwonenden, stakeholders en andere betrokkenen.. Op grond van de privacywetgeving mogen
wij niet de (adres)gegevens doorgeven van stakeholders en andere betrokkenen die in een
reactie aan het college hun mening kenbaar hebben gemaakt over de gang van zaken rondom
de tijdelijke winkelvoorziening. Wij vinden het belangrijk om transparant met betrokkenen te
communiceren en hebben er bij ALDI op aangedrongen om in dat kader een omgevingsdialoog
te voeren en vinden het belangrijk dat u als stakeholder c,q, belanghebbende hiervan op de
hoogte bent. In dat verband hebben wij ALDI gevraagd om de uitnodiging te mogen doorsturen
zodat u tijdig geïnformeerd bent.

GEMEENTE LANDERD

Heeft u nog vragen?
Als u nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u altijd terecht bij Lars Hövels (i.v.m. vakantie na
19 augustus 2019.
Met vriendelijke groet,
namens Burgemeester en wethouders van Landerd,

J.J.P.M. van Hout a.i.
Hoofd afdeling Ruimte
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ALDI BEST BV

FILIAALBEDRUF IN LEVENSMIDDELEN

De Maas 14-5684 PL BEST

Correspondentieadres:

Genodigden informatieavond

Postbus 304

5680 AH BEST
Telefoon 0499 - 367000
Fax 0499 - 367001

„ ,. JH/KS/101/19 Datum 16-7-2019
Doorkiesnummer

• • • • 049&-367020

Betreft: Informatieavond 21 augustus 2019 Aldi Reek

Geachte heer/mevrouw,

Onlangs is door het college van burgemeester en wethouders besloten om medewerking te
verlenen aan het verzoek van Aldi voor de ontwikkeling van een tijdelijke Aldi in Reek.
Naar aanleiding van de diverse vragen die binnengekomen zijn, is in afstemming met de
gemeente besloten om een informatieavond te organiseren omtrent de ontwikkeling. Wij
nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. De open bijeenkomst vindt plaats op
woensdag 21 augustus om 20.00 uur in Het Wapen van Reek aan de Nieuwe Heijtmorgen
20 in Reek.
Tijdens de informatieavond zal adviseur BRO onder andere toelichting geven op de effecten
die verwacht kunnen worden naar aanleiding van de realisatie van de tijdelijke
discountsupermarkt in Reek.
Voor de bijeenkomst hoeft u zich niet aan te melden; u bent van harte welkom! Mocht u
vragen hebben over de bijeenkomst dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van
Aldi Best B.V. via telefoonnummer 0499-367020 of per email kayleigh.swinkels(a)aldi.nl.
Met vriendelijke groet,
AFdi Best B.V.

J. H.ijl
Manager Acquisition Real Estate

Bank: ABN AMRO BIC ABNANL2A IBAN NL24ABNA0240088417
KvK nr. 17046669 - BTW-ident.nr. NL005458481B01
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Zeeland,

10 september 2019

Verzonden:

2 0 SEP 2019

Ons kenmerk:

4340-2019

Gemeente

Landerd

Uw brief van:
Uw kenmerk:
Onderwerp:

Terugdringen gebruik Glyfosaat

Aan: De gemeenteraad

Geachte leden van de gemeenteraad.
Middels deze brief willen wij u informeren over de aanpak om het gebruik van Glyfosaat tegen
te gaan.
In de raadsvergadering van 16 mei is het college door middel van een motie opgeroepen de
mogelijkheid te onderzoeken voor een verbod op glyfosaat op gronden welke in eigendom zijn
van de gemeente. Tevens wordt in de motie gevraagd een oproep te doen aan agrariërs en
burgers om het gebruik van glyfosaat achterwege te laten.
De oproep is inmiddels gedaan via de gebruikelijke media van de Gemeente Landerd.
Op grond van Europese regelgeving is het middel onder voonwaarden toegestaan tot 2022.
Een herbeoordeling van deze stof zal worden uitgevoerd in Europees verband en een
beslissing over het gebruik zal in december 2022 worden genomen. Een algeheel verbod is er
tot die tijd niet mogelijk.
Binnen de afdeling R&B van de gemeente Landerd wordt voor het onderhouden van groen of
verhardingen geen gebruik van bestrijdingsmiddelen gemaakt. Zeer incidenteel wordt er op een
20-tal kleinere plekken door een aannemer binnen de gemeente glyfosaat gebruikt voor de
bestrijding van de Japanse duizendknoop. Een agressieve invasieve plantensoort die zich snel
kan uitbreiden en waarvoor een goed werkend veilig alternatief niet beschikbaar is.
Voor gronden die in bezit zijn van de Gemeente Landerd en worden verpacht bestaat de
mogelijkheid om bij het afsluiten van nieuwe contracten een verbod in te stellen.
Het college heeft besloten om van die mogelijkheid gebruik te maken en in nieuwe contracten
met ingang van 1 januari 2020 een verbodsbepaling voor het gebruik van Glyfosaat op te
nemen.

Bijlagen:
In afschrift aan:
Beh. ambtenaar:

Peter Hermans

Als u deze brief leest, maar niet de geadresseerde bent, hebt u geen recht kennis te nemen van deze brief of deze te verstrekken
aan derden. Stuur deze brief a.u.b. retour o.v.v. ‘foutief bezorgd/geadresseerd'.
Gemeente Landerd, bezoekadres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland. Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland.
tel. 0486-458111 e-mail: info@landerd.nl internet: vwvw.landerd.nl IBAN rekeningnummer: NL29 BNGH 0285 0606 19
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De pachters worden per brief tijdig op de hoogte gebracht over dit verbod.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Landerd,
de secrgiari^,
de burgeme^ter,

;.C. Boode

.C.^akermans
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Zeeland,
Verzonden:
Ons kenmerk:

30 september 2019

- 1 OKT 2019

BP-2017-001^

Gemeente

Landerd

Uw brief van:
Portefeuillehouder:

Wethouder Brands

Onderwerp:

Ontwerp ‘Bestemmingsplan perceel tussen Pastoor van Winkelstraat
106 en 108’ te Schaijk

De genneenteraad van Landerd

Geachte raadsleden,
Op 28 mei 2019 hebben wij ingestemd met het ontwerp ‘Bestemmingsplan perceel tussen
Pastoor van Winkelstraat 106 en 108’ te Schaijk, om drie Ruimte voor Ruimte woningen te
realiseren. Middels deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de terinzagelegging van het
ontwerpbestemmingsplan.
Beoordeling van het verzoek
Het perceel is in het bestemmingsplan 'Buitengebied’ bestemd met een agrarische bestemming
(Agrarisch - 2). Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het realiseren van drie
Ruimte voor Ruimte woningen.
Initiatiefnemer heeft hiervoor een ontwerpbestemmingsplan met bijlagen aangeleverd. Uit de
beoordeling van deze stukken blijkt dat het plan voldoet aan het gemeentelijk beleid en de eisen
die op grond van een goede ruimtelijke ordening worden gesteld. Het plan is voorgelegd aan de
provincie en het waterschap. Aan de hand hiervan heeft het waterschap één opmerking
gegeven welke is verwerkt in het bestemmingsplan. De provincie heeft schriftelijk gereageerd
dat de benodigde ruimte-voor-ruimte rechten nog ontbreken. Met de initiatiefnemer is ook
duidelijk besproken dat het bestemmingsplan pas voor vaststelling wordt voorgelegd indien de
ruimte-voor-ruimte rechten definitief zijn goedgekeurd door de provincie.
Voor de volledige beoordeling van het ontwerpbestemmingsplan verwijzen wij naar het
collegeadvies, dat als bijlage is bijgevoegd.
Conclusie
Wij willen u via deze weg in kennis stellen van het feit dat het ontwerp ‘Bestemmingsplan
perceel tussen Pastoor van Winkelstraat 106 en 108’ vanaf 7 oktober 2019 tot en met 18
november 2019 ter inzage ligt. Hiermee wordt iedereen in de gelegenheid gesteld op het plan te
reageren.
Wij publiceren het ontwerpbesluit in het weekblad De Arena, in de Staatscourant en op onze
gemeentelijke website. Het ontwerpbestemmingsplan en alle bijbehorende stukken liggen dan
Bijlagen:

Collegeadvies inzake ontwerp ‘Bestemmingsplan perceel tussen Pastoor van
Winkelstraat 106 en 108’ te Schaijk

In afschrift aan:
Beh. ambtenaar:

Dolf Derks

Als u deze brief leest, maar niet de geadresseerde bent, hebt u geen recht kennis te nemen van deze brief of deze te verstrekken
aan derden. Stuur deze brief a.u.b. retour o.v.v. 'foutief bezorgd/geadresseerd'.
Gemeente Landerd, bezoekadres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeiand. Postadres; Postbus 35, 5410 AA Zeeland.
tel. 0486-458111 e-mail: info@landerd.nl internet: www.landerd.nl IBAN rekeningnummer. NL29 BNGH 0285 0606 19
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voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Daarnaast zijn de documenten
digitaal te raadplegen via www.ruimteliikeplannen.nl.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de heer D. Derks van de afdeling Ruimte. U kunt hem bereiken op
telefoonnummer 0486-458209 of via e-mailadres dolf.derks@landerd.nl.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Landerd,
de sepréf^,
de bui^g^eester,

y.C. Boode

. Bakermans
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GEMEENTE LANDERD
Nummer;,_)
Zaaknummer: BP-2017-0019
Ingekomen van
Datum
Afdeling

Factum Firmitas
22 september 2017
Ruimte, Dolf Dèrks

Portefeuillehouder

Wethouder Brands

Openbaar

ja

Publieksrechtelijke beperking

nee

Behandeling OR

nee

Behandeling Voorbereidende
Vergadering

nee

Behandeling raadsvergadering

nee

Onderwerp
Bestemmingsplanwijziging t.b.v. de bouw van drie Ruimte voor Ruimte woning^vR) op de
locatie tussen Pastoor van Winkelstraat 106 en 108 in Schaijk.

Advies
Geadviseerd wordt:
1. In te stemmen met het ontwerp ‘Bestemmingsplan perceel tussen Pastoor van
Winkelstraat 106 en 108’ in Schaijk en het ontwerpbestemmingsplan, gedurende 6
weken, ter visie te leggen.
2. Gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder het ontwerpbesluit vaststelling hogere
grenswaarde te nemen;
3. De gemeenteraad te informeren door middel van een raadsinformatiebrief.
Inleiding
Initiatiefnemer verzoekt de gemeente om medewerking te verlenen aan een postzegel
bestemmingsplan t.b.v. de realisatie van drie RvR woningen. De voorziene locatie is gelegen in
het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ en heeft de bestemming ‘Agrarisch - 2’. Binnen deze
bestemming is het niet rechtstreeks toegestaan om een woning te realiseren. Op 29 november
2016 heeft het college een principebesluit genomen om medewerking te verlenen aan deze
ontwikkeling
Beoogd effect
Het omzetten van de bestemming Agrarisch - 2 naar drie woonbestemmingen om de realisatie
van drie RvR woning mogelijk te maken.
Argumenten
1.1 het ontwerpbestemmingsplan is inhoudelijk akkoord bevonden.
Het plan is getoetst aan het geldend beleid en de milieutechnische en planologische aspecten.
Het plan is passend binnen beleid en er zijn geen milieu hygiënische of planologische
belemmeringen die de realisatie in de weg staan.
1.2 Het voorontwerp bestemmingsplan is voorgelegd aan provincie en waterschap
In het kader van wettelijk vooroverleg hebben wij het voorontwerp bestemmingsplan voorgelegd

aan zowel de provincie als het waterschap. Het waterschap had één opmerking welke is
venwerkt in het ontwerp bestemmingsplan. De provincie heeft schriftelijk gereageerd dat de
benodigde ruimte-voor-ruimte rechten nog ontbreken. Uitleg hierover kunt u vinden in
kanttekening 1.1.
2.1 Uw college kan voor het wijzigingsplan een hogere grenswaarde vaststellen.
Op basis van de Wet geluidhinder is het nodig om voor deze locatie een hogere grenswaarde
vast te stellen. Uit het akoestisch onderzoek is namelijk gebleken dat niet kan worden voldaan
aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximaal te ontheffen grenswaarde van 53 dB
wordt echter niet overschreden. Volstaan kan worden met het verlenen van een hogere waarde
ter hoogte van de voorgevel van de drie woningen. Maatregelen ter reducering van geluid
ondervinden bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige dan wel financiële aard. Een
hogere waarde is derhalve benodigd.
3.1 het plan heeft betrekking op een kleine ruimtelijke ontwikkeling.
In het presidium van dinsdag 22 april 2014 is voorgesteld om de gemeenteraad via een
raadsinformatiebrief te informeren, als een ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.
Deze werkwijze heeft alleen betrekking op kleine ruimtelijke ontwikkelingen die niet politiek
gevoelig zijn en naar venwachting geen grote negatieve gevolgen hebben voor omwonenden. In
de bijlage vindt u een concept van de raadsinformatiebrief.
Kanttekeningen
1.1 De noodzakelijk ruimte-voor-ruimte rechten zijn nog niet geregeld.
Op dit moment zijn de noodzakelijke ruimte-voor-ruimte rechten nog niet geregeld. Daarmee
wordt nog niet voldaan aan de Verordening ruimte van de Provincie Noord-Brabant. Op dit
onderdeel hebben wij ook vooroverleg reactie ontvangen van de provincie.
Inmiddels is wel bekend van welke locaties deze ruimte-voor-ruimte rechten vandaafi komen.
Bij enkele locaties dienen de bestemmingsplannen nog aangepast te worden. Dit plan volgt
deze plannen. Wat betekend dat het ontwerpbestemmingsplan voor de Pastoor van
Winkelstraat pas in ontwerp wordt gepubliceerd indien de bestemmingsplannen waar de ruimtevoor-ruimte rechten vandaan komen ook in ontwerp zijn gepubliceerd.
Met de initiatiefnemer is ook duidelijk besproken dat het bestemmingsplan pas voor vaststelling
wordt voorgelegd indien de ruimte-voor-ruimte rechten definitief zijn goedgekeurd door de
provincie.
1.2 Er kunnen zienswijze worden ingediend op het ontwerpbestemmingsplan
Financiën
Aanvrager is voor de bestemmingsplanprocedure en voor de hogere grenswaarde legeskosten
verschuldigd. Eventuele schade die het gevolg is van deze planologische wijziging komt
vanwege een planschadeovereenkomst volledig voor rekening van de initiatiefnemer.
Communicatie
De terinzagelegging wordt gepubliceerd in de Arena en de Staatscourant en op de
gemeentelijke website. Het ontwerp bestemmingsplan kan via www.ruimtelijkeplannen.nl
worden geraadpleegd.
Uitvoering
Zie onder communicatie.
Bijlage(n)
Ontwerpbestemmingsplan (bestaande uit toelichting, regels, verbeelding en bijlagen):
Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde.
• Concept raadsinformatiebrief.
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Zeeland,

02 oktober 2019

Verzonden:

02 oktober 2019

Gemeente

Ons kenmerk;

10559-2019

Landerd

Uw brief van:
Portefeuillehouder:

Wethouder B. Brands

Onderwerp:

Ter kennisname vastgestelde uitvoeringsplan vergunningverlening
2019 en evaluatie vergunningverlening 2019

De gemeenteraad van Landerd

Geachte raadsleden,
Met deze brief kunt u kennisnemen van het vastgestelde ‘Uitvoeringsplan vergunningverlening
2019’ en de ‘evaluatie vergunningverlening 2018’.
Inleiding
Uit de Wet VTH en de bijbehorende AMvB VTH vloeit voort dat het vergunningenbeleid voor het
omgevingsrecht voortaan wordt uitgewerkt in een uitvoeringsplan. Het plan wordt door het
college vastgesteld en ter kennis gebracht van de gemeenteraad. In het kader van het
Interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht is het uitvoeringsplan vergunningverlening 2019 aan
Provincie Noord-Brabant toegezonden.
Ook wordt door de Wet VTH en de bijbehorende AMvB VTH bepaald dat het met vergunningen
belaste bestuursorgaan periodiek rapporteert aan de gemeenteraad en aan Gedeputeerde
Staten over de uitvoering van het vergunningenbeleid en het uitvoeringsprogramma.
Het bijgevoegde ‘Uitvoeringsplan vergunningverlening 2019’ bestaat daarom uit twee
onderdelen, te weten;
• Evaluatie vergunningverlening 2018
• Uitvoeringsplan vergunningverlening 2019
De stukken zijn op 30 augustus ter beoordeling aan Gedeputeerde Staten toegezonden.
Gedeputeerde Staten hebben een integrale VTH beoordeling uitgevoerd. Naast het
‘Uitvoeringsplan vergunningverlening 2019’ is daarom het, eerder toegezonden,
‘Handhavingsprogramma 2019’ betrokken. Bij brief van 23 september 2019 hebben
gedeputeerde Staten van Noord-Brabant ons de eindbeoordeling toegezonden. Het
samenvattend eindoordeel luidt;
“Samenvattend eindoordeel omgevingsrecht: ‘voldoet’
Dit eindoordeel is op basis van de criteria in ons Beleidskader IBT. Dit betekent dat uw
gemeente de kleur ‘groen’ krijgt op de kaart, die wij omstreeks december 2019 op onze website
www.brabant.nl/omgevingsrecht publiceren. ”

Bijlagen:

Uitvoeringsplan vergunningverlening 2019

In afschrift aan:
Beh. ambtenaar:

Esther Brobbel

Als u deze brief leest, maar niet de geadresseerde bent, hebt u geen recht kennis te nemen van deze brief of deze te verstrekken
aan derden. Stuur deze brief a.u.b. retour o.v.v. 'foutief bezorgd/geadresseerd'.
Gemeente Landerd, bezoekadres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland. Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland.
tel. 0486-458111 e-mail: info@landerd.nl internet: www.landerd.nl IBAN rekeningnummer: NL29 BNGH 0285 0606 19
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Communicatie
Het uitvoeringsplan is afgestemd met betrokken partijen en gezonden naar Gedeputeerde
Staten van Provincie Noord-Brabant.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Landerd,
de burgen^ester,
de secretaris,

C.C. Boode

■C. Bakérmans
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Afdeling 1 Evaluatie vergunningverlening 2018
Hoofdstuk 1: Vergunningverlening wabo
1.1 Wat houdt vergunningverlening onder de Wabo in?
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is de basis/ grondslag van de
omgevingsvergunning. Voor de introductie van de omgevingsvergunning in 2010 kenden we
verschillende vergunningen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een sloop-, kap- en
bouwvergunning. Door de komst van de Wabo zijn een 25 tal vergunningen samengevoegd tot één
omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning kan bestaan uit één of meerdere (deel) activiteiten.

Initiatiefnemer dient een principeverzoek in (optioneel).
Beoordeling van het principeverzoek [team vergunningen]

Omgevingsvergunning

Het college neemt een principebesluit;
Initiatiefnemer dient een formele aanvraag om omgevingsvergunning in;

Bezwaar &
Beroep

Principe
besluit

Bij ruimtelijke initiatieven worden globaal de volgende stappen gezet:

instellen bezwaar en mogelijk beroep

Beoordeling van de formele aanvraag [team vergunningen]
Het college neemt een besluit (vergunnen of weigeren);

behandelen bezwaar en beroep [team vergunningen]
Besluit op bezwaar en beroep

Nazorg

Toezicht houden op de uitvoering
Handhavingsverzoek (mogelijk vanuit omgeving)
Handhaven als er iets niet in orde is

Het team vergunningen is verantwoordelijk voor het beoordelen van de aanvraag, het doorlopen van
de procedure en adviseren het college m.b.t. de besluitvorming. Bij de inhoudelijke beoordeling van
de aanvraag worden collega’s uit andere teams en/of afdelingen betrokken. De juridische toets
wordt door de casemanager zelf uitgevoerd. Bij afwijking van het beleid wordt de aanvraag
besproken in een integraal overleg (wabo). Onze externe adviseurs zijn: Welstandcommissie,
Monumentencommissie, Brandweer, Omgevingsdienst en GGD. Voor de bouwbesluit en constructie
toets wordt er samengewerkt met adviesbureaus/marktpartijen.
Het kan voorkomen dat iemand uit de omgeving of initiatiefnemer het niet eens is met het genomen
besluit. Het ingestelde bezwaar wordt inhoudelijk behandeld door de vergunningverlener. De
eventuele vervolgstap is het instellen van beroep. Ook beroepzaken worden door de
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vergunningverlener behandeld. De vergunningverleners krijgen wanneer nodig juridische
ondersteuning van een externe partij.
Naast het behandelen van “wabo zaken” voert team vergunningen ook andere taken uit:
-

Frontoffice
Advies (veelal juridisch)
Ondersteuning (veelal administratief)

Op één teamlid na werken alle teamleden aan “wabo zaken”. Hiermee is dit onze grootste taak.
1.2 De eerste evaluatie
Nadat wij het V-plan 2019 hebben aangeleverd gaan wij direct door met het opstellen van een
integraal VTH-plan voor 2020. Omdat voor het team vergunningen niet eerder een evaluatie is
uitgevoerd (in het kader van de Wet VTH) of doelstellingen en een uitvoeringsprogramma zijn
geformuleerd, zal deze evaluatie en dit V-plan het uitgangspunt vormen bij het VTH-plan 2020.
Om onze 0 situatie in beeld te brengen hebben wij een overzicht gemaakt van alle behandelde wabo
zaken in 2018. De evaluatie gaat over 2018. Om alvast enig beeld te krijgen hebben we ook de
aantallen over 2017 opgezocht. Na enkele evaluaties (jaren) kunnen deze rapportages gebruikt
worden om mogelijk trends te signaleren en prognoses voor het komende jaar te maken.
Het VTH-plan 2020 zal een organisch document zijn en dus door de jaren heen uitbreiden, vollediger
en concreter worden.
1.3 Wat hebben we allemaal in 2018 gedaan
Elk jaar zit er een verschil in het aantal nieuwe zaken en het aantal afgehandelde zaken. Dit komt
simpelweg doordat aanvragen die aan het eind van het jaar ingediend worden bij het resultaat van
het jaar dat de zaak wordt afgehandeld/ gesloten wordt meegerekend.
Tabel 1 Binnengekomen zaken/aanvragen
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Wat opvalt is de toename in het aantal binnen gekomen aanvragen. Het is niet met zekerheid te
zeggen waardoor deze stijging wordt veroorzaakt. Dit kan te maken hebben met de invoering van de
nieuwe Gaswet die in juli 2018 van kracht werd, maar ook met de aantrekkende economie in de
bouw.
Onderstaande tabel geeft het aantal afgesloten zaken weer in 2017 en 2018.
Tabel 2 Afgesloten Wabo zaken

Gesloten Wabo zaken
Aantal

200
150
100
50

2017

0
Verleende
vergunningen

Vooroverleg
(principeverzoek)

Vergunning
ingetrokken

2018

Geweigerde
vergunningen

Het aantal verleende omgevingsvergunningen en afgesloten principeverzoeken zijn in 2018
toegenomen ten opzichte van 2017. In 2018 zijn er geen vergunningen ingetrokken en 2
vergunningen geweigerd. Zoals te zien in de tabel gaat het hier om een erg laag aantal.
Van de wabo zaken wordt al enige jaren de doorlooptijd bijgehouden. Dit resulteert in onderstaande
tabel.
Tabel 3 Doorlooptijd wabo zaken

Doorlooptijd Wabo zaken

1200
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dagen
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2017
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Doorlooptijd
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Doorlooptijd uov Doorlooptijd uov
enkelvouwdig
meervoudig
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De doorlooptijd van de uitgebreide procedures aanzienlijk toegenomen. Opvallend is dat de
doorlooptijd voor de reguliere procedures is afgenomen. Dit heeft voornamelijk te maken met de
volgende twee punten:
-

In 2018 hebben wij vrijwel het gehele jaar met een onderbezetting gezeten door ziekte en
vertrek van collega’s.
Om vergunningen van rechtswege zo veel als mogelijk te voorkomen hebben de reguliere
procedures voorrang gekregen op de uitgebreide procedures. Dit zal ook zijn doorwerking
vinden in de doorlooptijd van aanvragen in 2019 en mogelijk ook nog in 2020.

De doorlooptijd van de verzoeken om een principebesluit (vooroverleg) is niet eerder bijgehouden.
Hiertoe kan voor dit zaaktype geen vergelijking worden gemaakt. Onderzocht moet worden of het in
ons werkproces haalbaar is om deze informatie actief bij te houden. Als dit mogelijk blijkt zal dit pas
vanaf 2020 uitgevoerd kunnen worden. De resultaten zullen volgend jaar dan ook nog geen
onderdeel kunnen maken van de evaluatie.
N.B. Omdat voorliggend document een V-plan ‘light’ is gaan wij hier alleen in op het aspect
vergunningverlening. Bijkomende taken of voortvloeiende taken zoals bezwaar en beroep worden
hier niet behandeld. Dit nemen wij volgend jaar wel mee in de evaluatie over 2019.

Hoofdstuk 2 Algemeen plaatselijke verordening (APV)
2.1 Wat houdt vergunningverlening onder de APV in?
In de Algemene plaatselijke verordening (APV) staan de gemeentelijke regels met betrekking tot de
openbare orde en veiligheid binnen de gemeente. Zo ook tot bescherming van het milieu,
natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente. Vanuit deze regels volgen
verschillende taken waar wij (VTH) uitvoering aan geven.
Voor ons team geldt dat twee collega’s zich hier mee bezighouden. De voornaamste zaaktype zijn:
Evenementen-, Drank & Horeca -, en standplaatsvergunningen.
Voor de behandeling van aanvragen op basis van de APV geldt, tenzij in de APV anders is bepaald,
een beslistermijn van acht weken.
2.2 De eerste evaluatie
Ook voor de evaluatie van de taken die voortvloeien uit de APV en bijzondere wetten geldt dat er
niet eerder een evaluatie is gedaan. Omdat over 2017 geen compleet overzicht aan data is, is slechts
een beperkte vergelijking tussen 2017 en 2018 mogelijk. In de volgende paragraaf zullen we daarom
alleen een overzicht geven van de taken en het verschil in aantal zaken in beeld brengen.
2.3 Wat hebben we in 2018 gedaan?
Voor de APV zaken is minder data beschikbaar dan bij de wabo zaken. We kunnen in deze evaluatie
daarom (nog) niet kijken naar de doorlooptijd van de zaken. Als het administratief mogelijk blijkt te
zijn kunnen wij een aanpassing maken in het werkproces waardoor er meer data rondom de AVP
bijgehouden kan worden.
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In totaal is er een afname van het aantal zaken in 2018 (123) ten opzichte van het aantal zaken in
2017 (146). Dit komt voornamelijk door de afname van het zaaktype ‘kennisgeving 0-evenementen
(vergunningsvrij)’. Bij een kennisgeving zijn minder werkzaamheden gemoeid dan bij een aanvraag
voor een vergunning die inhoudelijk getoetst moeten worden. De afname hiervan heeft
verhoudingsgewijs dus een minder grote invloed op de omvang van de werkzaamheden dan bij een
afname van bijvoorbeeld het aantal horecavergunningen. Bij de horecavergunning wordt er
inhoudelijk getoetst én wordt er een Bibob- toets uitgevoerd.
Wanneer we de kennisgeving buiten de vergelijking houden is er sprake van een minimale afname. In
2017 is het aantal zaken 101, de kennisgeving hier niet in meegenomen. In 2018 komt dit aantal op
98, de kennisgeving hier tevens niet in meegenomen. De werkzaamheden zijn nagenoeg gelijk
gebleven.

Tabel 4 Afgesloten APV zaken

Afgesloten APV zaken
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Afdeling 2 Uitvoeringsplan vergunningverlening 2019
Hoofdstuk 1 Inleiding, aanleiding, planopzet
1.1 inleiding
Gemeente Landerd voert verschillende taken uit en biedt diverse producten en diensten aan.
Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn taken die toebedeeld zijn de afdeling Ruimte van
gemeente Landerd.
Om deze taken goed uit te kunnen voeren moeten we ons werk in kaart brengen. Voor toezicht en
handhaving is al een plan voor 2019 opgezet. Voor het aspect vergunningen ligt er nog geen plan.
Met deze inhaalslag willen wij alsnog een “V-plan light” opstellen. Dit “V-plan light” kan bij het
opstellen van het VHT-plan 2020 een basis/ uitgangspunt vormen.
Om de VTH taken goed uit te voeren zullen we keuzes moeten maken en prioriteiten moeten stellen.
We kunnen, gezien de capaciteit, niet aan alle taken uitvoering geven.
Omdat voor het v-plan het grootste deel van de taken voortvloeien uit wetgeving is er minder ‘keuze
vrijheid’ voor wat betreft het wel of niet uitvoeren van taken. Wel kunnen we een prioritering in
taken aanbrengen. Om hier keuzes in te maken zullen we kijken naar wat onze doelstellingen zijn.
In dit “V-plan light” nemen wij een kijkje in de keuken van onze vergunningverleners.
1.2 aanleiding
Volgens de Wet VTH en AMvB moet elke gemeente over een zogenaamd VTH-plan beschikken. Onze
gemeente heeft in 2019 alleen nog een TH plan. Door een zware onderbezetting in 2018 en de eerste
helft van 2019 is het niet gelukt om een V-plan 2019 op te stellen. In samenspraak met Provincie
Noord-Brabant is er voor gekozen om een inhaalslag te maken door het opstellen van een
vergunningenplan in een light versie. Dit betekent dat we een beknopte evaluatie over voorgaand
jaar (2018) opstellen en een uitvoeringsprogramma maken voor 2019. Om tot een
uitvoeringsprogramma te komen hebben we inzicht nodig in de doelstellingen van het bestuur en
moeten we een prioritering in onze taken aanbrengen.
1.3 planopzet
In afdeling 1 van dit rapport hebben wij het jaar 2018 geëvalueerd. Deze afdeling gaat over het
uitvoeringsprogramma voor het team vergunningen in 2019.
Om hier zicht op te krijgen zullen wij in hoofdstuk 1 van deze afdeling eerst, beknopt, de omgeving in
kaart brengen. Naar aanleiding hiervan kunnen wij de doelen en de risico’s die effect kunnen hebben
op de taken van de vergunningverlener vaststellen.
Door het inzichtelijk maken van onze capaciteit en een duidelijke prioritering van onze taken kunnen
we (indien nodig) keuzes maken. Dit zal resulteren in het uitvoeringsplan vergunningverlening 2019.
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Hoofdstuk 2 Omgevingsanalyse, Doelstellingen en risico’s
2.1 Wettelijk kader
Wet VTH
De Wet VTH (12 april 2016) en de AMvB VTH (21 april 2017) regelen de borging van de middelen,
monitoring en het rapporteren van de VTH taken. Het opstellen van het uitvoeringsprogramma 2019
en de evaluatie over 2018 vloeit hieruit voort. Wij moeten voldoen aan de eisen uit de AMvB. Voor
de onderdelen toezicht en handhaving voldoet gemeente Landerd aan de eisen. Het onderdeel
vergunningen ontbrak. Met Provincie Noord-Brabant, als interbestuurlijk toezichthouder, is daarom
afgesproken om een herstelslag te maken. Dit doen wij door het opstellen van een evaluatie van
2018 en het vaststellen van een uitvoeringsplan voor 2019.
Wabo
De grootste/ meest omvattende taak van de vergunningverlener vloeit voort uit de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht. De wabo vormt de grondslag van de omgevingsvergunning. Zoals in de
evaluatie te zien is worden er jaarlijks een groot aantal Wabo zaken in behandelingen genomen en
afgerond.
Omgevingswet
De omgevingswet is in aantocht. Deze nieuwe wet zal de nieuwe grondslag van de vergunning taken
vormen. De basistaak van de vergunningverlener blijft het zelfde maar de wet zal wel van invloed zijn
op (enkele) werkzaamheden en het werkproces. Een voorbeeld: Doordat sommige vergunningen in
de toekomst een reguliere procedure in plaats van een uitgebreide procedure zullen volgen is een
toename in de reguliere vergunningen te verwachten. Dit betekent een kortere doorlooptijd en
daardoor heeft het ook invloed op de personele capaciteit. Tevens kent deze wet geen vergunning
van rechtswege. Mogelijk zal dit, tegen die tijd, leiden tot een verschuiving in prioritering.
Onze gemeente wil zich goed voorbereiden op de komst van de nieuwe wet. Om aan deze wet
uitvoering te kunnen geven wordt van ons gevraagd om een verandering in gedrag, de manier van
werken en de houding.
Verordening ruimte
De provincie Noord-Brabant kan ons regels opleggen waar wij ons aan moeten houden, of waar wij
aan moeten toetsen. Die regels legt de provincie vast is een verordening. Vooral de verordening
ruimte heeft invloed op ons werk. Eén van de belangrijkste doelen van deze verordening is de
zogenoemde ‘transitie veehouderij’. Dit betekent dat de provincie wil dat de Brabantse veehouderij
een sector is die:





maatschappelijk geaccepteerd en gewaardeerd wordt;
diervriendelijke producten;
past in zijn natuurlijke omgeving en;
geen onaanvaardbare gezondheidsrisico’s meebrengt.

De provincie werkt al een hele tijd aan deze transitie. Het resultaat is dat beleid en regelgeving zijn
aangepast. Toch vindt de provincie het nodig dat er extra stappen moeten worden genomen.
Daarom heeft de provincie op 7 juli 2017 besloten tot versnelde transitie in de veehouderij. Dit
betekent dat onder andere oude stallen in 2022 moeten voldoen aan de eisen die voor nieuwe
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stallen gelden. Daarnaast gaan voor sommige diercategorieën strengere eisen gelden bij nieuwe
stallen.
Door dit besluit hebben wij tot die tijd extra werk. Wij schatten dat ongeveer 80% van de 151
Landerdse agrariërs niet voldoen en zullen daarom een vergunning moeten aanvragen. Deze
aanvragen moeten voor 01 januari 2020 ingediend worden. Gezien de recente PAS-uitspraak is het
mogelijk dat deze termijn enkele maanden naar achteren zal worden verschoven. Voor agrariërs is
het nu moeilijk om een vergunningaanvraag voor te bereiden.
Het behandelen van agrarische vergunningen en meldingen is een basistaak van de ODBN. Dat
betekent dus dat zij die taak uitvoeren. Onzeker is of de ODBN voldoende capaciteit heeft om alle
aanvragen in de gehele regio te kunnen behandelen. Ook al is het een basistaak van de ODBN, de
gemeenten blijven verantwoordelijk. Wij moeten er dus voor zorgen dat alle aanvragen binnen de
wettelijke termijnen behandeld kunnen worden. Een aandachtspunt hiervoor is dat we voldoende
capaciteit beschikbaar moeten hebben om deze aanvragen op afstand te begeleiden, eventuele
juridische ondersteuning te bieden en politiekgevoelige zaken goed te coördineren.
2.2 omgevingsanalyse
2.2.1 Bestuur
Om een volledig beeld te krijgen moeten we naast het wettelijk kader zoals behandeld in voorgaande
paragraaf ook kijken naar de organisatie en het bestuur van deze organisatie.
De organisatie is als volgt opgebouwd:

Ons bestuur heeft een coalitieprogramma 2018-2022. Dit programma geeft richting aan de
bestuursperiode 2018-2022 van deze coalitie (Maashorst Vooruit, Progressief Landerd, RPP Landerd
en VVD Landerd). Het programma geeft de belangrijkste thema’s weer die we als gemeente zijnde in
deze periode willen oppakken/ uitvoeren.
Uit dit programma volgen meerdere bestuurlijke doelstellingen die voor onze vergunningverleners
van invloed (kunnen) zijn op de uitvoering van de werkzaamheden. De doelstellingen worden in
paragraaf 2.3 besproken.
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2.2.2 Afdeling Ruimte en team vergunningen
De afdeling ruimte bestaat uit verschillende teams. Te weten het team vergunningen, toezicht en
handhaving en het team beleid en projecten.
Team vergunningen is in 2019 gestart met een onderbezetting. Ook hebben wij een aantal
teamleden die deels werkzaamheden verrichten voor team beleid en deels voor team vergunningen
waardoor de functies niet duidelijk zijn afgekaderd . Daarnaast zijn twee van de teamleden aan het
re-integreren. Door inhuur hebben wij dit tekort aan capaciteit deels kunnen opgevangen.
In totaal heeft team vergunningen de eerste helft van 2019 6,9 fte ter beschikking gehad.
In de tweede helft van 2019 is team vergunningen weer volledig/ compleet. Tot aan de herindeling
zal er 0,7 fte extra capaciteit worden ingezet om de werkdruk te verlagen. Dit betekent dat wij per
september 2019 8,0 fte ter beschikking.

2.3 doelstellingen
2.3.1 Bestuurlijke doelstellingen
Bestuurlijke doelen zijn belangrijk omdat zij de koers bepalen voor de bestuursperiode 2018-2022.
Omdat doelstellingen een doorwerking kunnen hebben op het werkveld van de vergunningverlener
is het erg belangrijk om deze doelstellingen op te sommen en de invloed van deze doelstellingen op
de werkzaamheden van onze vergunningverleners in beeld te brengen.
Een algemeen doel voor de gemeente is om op een goede en fijne manier één nieuwe gemeente te
vormen samen met gemeente Uden. Een herindeling brengt altijd uitdagingen met zich mee maar
creëert ook kansen. Daar waar het mogelijk is willen wij hier op in spelen.
Zoals aangegeven volgen de bestuurlijke doelstellingen uit het coalitieprogramma 2018-2022. Er zijn
zes thema’s door het bestuur geformuleerd.
-

Krachtige kernen
Zorg voor elkaar
Economisch sterk
Toeristisch aantrekkelijk
Samen in de regio
Financieel gezond

Deze thema’s geven al een eerste blik op de onderwerpen waar het bestuur zich dagelijks hard voor
maakt. Aan deze thema’s zijn speerpunten verbonden. Wanneer we naar de speerpunten kijken
kunnen we hier een aantal doestellingen aan koppelen die van belang of van invloed zijn op het werk
van de vergunningverlener. De doelstellingen en de (mogelijke) doorwerking op het werk van de
vergunningverlener zullen per thema worden behandeld.
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Krachtige kernen
Gezond, veilig, prettig en natuurlijk
 Aanpak ondermijnde criminaliteit
Wij willen zorgen voor een gezonde, veilige, prettige en natuurlijke woon- en leefomgeving.
Door het uitvoeren van een Bibob toets als onderdeel van de toetsing bij horecavergunningen dragen
wij bij aan deze doelstelling.
Toekomstbestendige voorzieningen
 Realisatie van een dorpshuis in combinatie met een sporthal in Zeeland.
 Realisatie van een multifunctionele sport- en spelvoorziening in Reek.
De gemeente wil blijvend investeren in de toekomstbestendigheid en leefbaarheid van de kernen.
Toekomstbestendigheid van een kern is van essentieel belang voor de zelfredzaamheid van de
inwoners. Dat betekent onder andere een fysieke plek creëren waar men kan samenkomen. Dit doel is
geformuleerd in het kader van veiligheid, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg.
Het team vergunningen wil hieraan meewerken door middel van maatwerk en meer proactief en
oplossingsgericht meedenken.
Innovatieve woningbouw
 maatwerk en ruimte bieden aan particuliere initiatieven
Landerd bouwt in alle kernen passend betaalbaar voor de (toekomstige) doelgroepen en doet dit
zoveel mogelijk innovatief, levensloopbestendig en klimaatneutraal. We hebben een voorbeeldfunctie
en verduurzamen daarom het gemeentelijke vastgoed en openbare voorzieningen. (Duurzame)
initiatieven moeten we stimuleren.
Dit doel heeft geen direct gevolg voor de werkzaamheden van de vergunningverleners. Waarborging
van duurzame maatregelen vind plaats door toetsing aan Bouwbesluit. De werkzaamheden van de
vergunningverlener blijven echter gelijk omdat wij deze toets uitzetten bij een externe partij.
Zorg voor elkaar
Iedereen doet zo veel mogelijk mee
 opstellen integrale zorgvisie
Het is niet voor iedereen mogelijk om deel te nemen aan de samenleving , soms is ondersteuning
nodig. Die ondersteuning wordt geboden door een complex zorgveld van een eigen netwerk,
welzijnswerk en zorgverleners, die zich begeven tussen informele ondersteuning in de nuldelijn tot
derdelijns gezondheidszorg. Ook de gemeente is onderdeel van dit complexe zorgveld. Daarom nemen
we verantwoordelijkheid voor goede zorg en ondersteuning. Dit doen we aan de hand van een
integrale zorgvisie.
Dit doel heeft geen direct raakvlak met het werkveld van de vergunningverlener. Echter kan de
vergunningverlener soms wel een adviserende rol hebben. Een voorbeeld is het informeren van
initiatiefnemers of collega’s van een andere afdeling over de regels omtrent mantelzorg.
Maatschappelijke agenda
 In kaart brengen van dorps- bewonersinitiatieven, waar mogelijk faciliteren
De gemeente wil inwoners en initiatieven concrete handvatten bieden om hun eigen omgeving
kwalitatief te kunnen verbeteren. Hierbij moet het eigenaarschap
zoveel mogelijk bij het initiatief zelf liggen. Op basis van gesprekken met inwoners maken wij
gezamenlijke concrete voorstellen. De kaders om zaken in eigen handen te nemen moeten
eenvoudiger te begrijpen zijn en aansluiten op de belevingswereld van inwoners. Dit leidt tot
betrokkenheid. We willen op een stimulerende en motiverende wijze een gemeenschap creëren
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waarin iedereen wil en kan meedoen.
Voor de vergunningverleners is hier een adviserende rol weggelegd. Daar waar ideeën concreet/ meer
concreet beginnen te worden kunnen inwoners en collega’s bij de vergunningverlener terecht om te
kijken wat de juridische kaders zijn.
Economisch sterk
Ondernemersklimaat/ vestigingsklimaat
 actief en gericht acquisitiebeleid voor bedrijventerreinen (integraal kijken naar mogelijkheden en
kansen)
 ‘ja, mits’ houding t.b.v. maatwerk
De gemeente wil een goed ondernemersklimaat bevorderen, creëren en in standhouden, waardoor
(nieuwe) ondernemers zich actief gesteund voelen in hun activiteiten en graag in onze gemeente
blijven of er zich vestigen.
Dit betekent voor de vergunningverlener dat er bij het vooroverleg (principeverzoek) niet alleen een
toetsing van hetgeen dat is ingediend moet worden uitgevoerd maar dat er ook actief meegedacht
moet worden wanneer het initiatief niet passend blijkt te zijn.
Reek-Zuid
 Opstarten bestemmingsplanwijziging om discounter te kunnen vestigen in Reek
Het realiseren van een regionale trekker (discounter) op Reek-Zuid is onderdeel van het
Dorpontwikkelingsplan Reek. De gemeente steunt dit plan. De komst van een discounter op Reek-Zuid
is belangrijk voor de leefbaarheid van de kern en kan een positief
effect hebben op de
toestroom
van consumenten naar de winkels in Schaijk en Zeeland.
Dit doel heeft een directe invloed op het werk van de vergunningverlener. Om de discounter toe te
laten (juridisch mogelijk te maken) is besloten dit middels een omgevingsvergunning te doen. Het is
een politiek gevoelige zaak en vraagt om een actieve en betrokken houding van de
vergunningverlener naar zowel de aanvrager als het bestuur en de omgeving.
Gezondheid en agrarische sector
 Samen werken aan gezond en leefbaar agrarisch productielandschap met een veehouderij die
goed is voor mens, dier en woonomgeving
 Opstellen beleid voor het buitengebied
 Ontwikkelen nieuwe verdienmodellen samen met agrarische sector (transitie veehouderij)
Wij willen in samenspraak met de agrarische sector werken aan een gezond en
leefbaar nieuw agrarisch productielandschap met een veehouderij die goed is voor mens, dier en
woonomgeving. Uitgangspunt is om de uitstoot verder te beperken, gesloten kringlopen te realiseren
en aandacht te hebben voor de bodemgesteldheid en biodiversiteit.
Om dit mogelijk te maken, moet er ruimte zijn om nieuwe verdienmodellen te
ontwikkelen voor een sector die zich bewust is van de regio, die past in zijn natuurlijke omgeving en
maatschappelijk wordt geaccepteerd en gewaardeerd. Ook met het oog op vrijgekomen agrarische
locaties.
Vooruitlopend op de nieuwe omgevingswet is de afdeling Ruimte al bezig met het opstellen van de
omgevingsvisie en het omgevingsplan. Hiervoor is een projectgroep gestart. Wij nemen actief deel
aan deze projectgroep. De planregels vormen een van de toetsingskaders voor de
vergunningverleners. Daarom is het van belang dat de planregels in de praktijk goed toepasbaar zijn.
Toeristisch aantrekkelijk
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De Maashorst als economisch vliegwiel
 Stimuleren (dag)recreatie
De aantrekkingskracht van de Maashorst moet verder versterkt worden omdat
dit positief bijdraagt aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Landerd.
Landerd vervult met het groot aantal verblijfs-accommodaties de verblijfsfunctie van de
Maashorstregio. Dit zorgt voor bestedingen in winkels en horeca en draagt zo bij aan
werkgelegenheid en leefbaarheid. De Maashorst is een economisch vliegwiel waardoor ondernemers,
inwoners en toeristen kunnen profteren op het terrein van economische bedrijvigheid, versterking
van de kernen, recreatie en toerisme en natuurontwikkeling.
Het stimuleren van initiatieven m.b.t. (dag) recreatie zal leiden tot een toename in aanvragen die de
vergunningverleners behandelen.
Kwaliteitsverbetering buitengebied
 Opstellen beleid t.b.v. kwaliteitsverbetering buitengebied
De gemeente wil het buitengebied leefbaar houden en zorgen voor passende woonvormen en een
passende infrastructuur. Onze natuur is een belangrijk goed
en moet beschermd worden. De gemeente wil verstening van het buiten gebied tegen gaan/
beperken.
Dit is voor de vergunningverlener een toetsingscriteria bij de behandeling van een verzoek. Het
aanscherpen/aanpassen van het beleid is de taak van de kwaliteitscommissie .
2.3.2 Eigen doelstellingen
De afdeling Ruimte heeft een adviserende en informerende rol naar zowel de burger als het bestuur.
De afdeling kijkt, rekening houdend met de wet- en regelgeving, naar de belangen van zowel burgers
als de belangen van het bestuur. Het is voor onze afdeling van belang om zorg te dragen voor een
goede informatieverstrekking en om initiatieven daar waar mogelijk te ondersteunen.
Om hier op een goede wijze invulling aan te geven is het belangrijk voor de vergunningverleners om
naast de bestuurlijke doelen ook de eigen doelen scherp te hebben. Hierbij hebben wij ons de vraag
gesteld wat wij als vergunningverleners nodig hebben om ons werk goed te kunnen doen.
In 2019 willen wij, blijven, voldoen aan onze wettelijke taken
Onze voornaamste taak vloeit voort uit wet- en regelgeving. Kort gezegd behandelen wij alle
ruimtelijke initiatieven. Wanneer er een verzoek door een initiatiefnemer wordt gedaan moet er
een besluit worden genomen op dat verzoek. Hoe wij met deze verzoeken omgaan en welke
procedures hiervoor gelden wordt veelal in wet- en regelgeving bepaald. Het voldoen aan deze weten regelgeving is daarmee ons voornaamste doel.
In 2019 willen wij 30 % meer gezamenlijk gedragen adviezen en besluiten door een meer
integrale- en projectmatige aanpak
Niet alleen de vergunningverlener heeft een adviserende rol naar collega’s maar dit is omgedraaid
ook nodig voor een integrale afweging en om te komen tot een besluit. Door een integrale aanpak
willen wij tot gezamenlijk gedragen adviezen en besluiten komen. Binnen de afdeling Ruimte willen
wij dit realiseren door een vergunningverlener en een beleidsmedewerker in een koppel aan een
complexe meervoudige aanvraag te laten werken. Voor complexe aanvragen die
afdelingsoverstijgend zijn, willen we een projectteam oprichten. Ook kunnen wij naast het
behandelen van een aanvraag actief aan initiatiefnemer vragen of er (naast de aanvraag die is
ingediend) nog andere noodzakelijke stappen zijn die initiatiefnemer wil zetten.
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Vermindering kwetsbaarheid van functies en verbetering van de kwaliteit
In 2018 en de eerste helft van 2019 is de functie van de vergunningverlener erg kwetsbaar geweest.
Dit komt door een onderbezetting. Door een te hoge werkdruk was het niet mogelijk om bij uitval
zaken van elkaar over te nemen. Er is hierdoor geen tijd voor controle, vier ogen principe of een
(volledig) integrale aanpak van zaken.
Daarnaast is er sprake van kwetsbaarheid, doordat sommige functies door één persoon worden
uitgevoerd. Bij uitval is het moeilijk om deze functies over te nemen. Door de kennis en processen
van de verschillende taken in deze functies te verdelen over het team, wordt de kwetsbaarheid
verminderd. Dit betekent bij uitval wel een grotere werkdruk en werkt alleen bij kortdurend
verzuim.
Door het toepassen van het “vier-ogen-principe” kan er een extra kwaliteitsslag worden gemaakt.
Om dit te bewerkstelligen hebben wij een compleet team nodig dat op volle toeren kan draaien. Dit
principe geeft een extra taak aan de vergunningverleners, namelijk een controlerende rol. Dit kost
extra tijd maar zal ten goede komen van de kwaliteit van het werk.
Verbetering van het werkproces
Ons werkproces is verouderd en toe aan een update. Hoewel de vergunningverlener daar waar
mogelijk ontlast wordt van administratieve werkzaamheden zijn er nog steeds administratieve
werkzaamheden die de vergunningverlener zelf moet verrichten. Dit komt voornamelijk door het
inrichting van de werksystemen. Door opties/ pakketten toe te voegen aan de werksystemen
kunnen de handelingen die uitgevoerd moeten worden om documenten genereren, verzenden en
opslaan worden vereenvoudigd.
In 2019 verbeteren van de kwaliteit van de adviezen en besluiten
Wij werken veel met automatisch gegenereerde brieven. Ook onze besluiten worden via een format
automatisch gegenereerd. De vergunningverlener zou ‘slechts’ de inhoud van de zaak aan de
documenten toe hoeven voegen. De sjablonen waarmee gewerkt wordt zijn niet altijd juist, volledig
of zijn verouderd. Wij zijn hierdoor veel tijd kwijt met het aanpassen van de automatisch
gegenereerde bestanden voordat we deze versturen. Dit gaat ook ten koste van de kwaliteit. Tevens
wordt hierdoor niet op een eenduidige manier gecommuniceerd naar buiten.
In 2019 verbeteren van de werkafspraken met externe partners
Voor de inhoudelijke toetsing werken wij vaak met externe partners. Dit kunnen andere
(semi)overheidsinstanties zijn maar ook marktpartijen. Om de kwaliteit van deze samen werking te
waarborgen of te verbeteren is het nodig om de werkafspraken te herzien/ heroverwegen. Door dit
jaarlijks te doen kunnen we ook monitoren of de werkafspraken werkbaar zij, of dat het werkproces
bijgesteld moet worden en er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden. Dit zal tevens de
alertheid en kwaliteit bij beide (ons en externe partij) bevorderen.
Een evenwichtige deelname aan het herindelingsproces
Gemeente Landerd en gemeente Uden staan aan de start van een fusie. Samen moeten we één
gemeente worden. Dit betekent dat we gezamenlijk tot een goed functionerend team moeten
komen. Dit begint bij een eenduidige afstemming van de functies en processen. De indeling van de
functies en het takenpakket per functie komt niet overeen met die van onze buurgemeente. Omdat
het geen overname betreft maar een fusie van twee gemeenten willen wij mee denken, doen en
mee beslissen in de inrichting van ons vak ‘vergunningverlening’.
Wij zijn ons ervan bewust dat niet alle bovenstaande doelen op korte termijn haalbaar zijn.
Werkprocessen heroverwegen, hierin aanpassingen aan brengen en te finetunen kost veel tijd.
Daarom wordt er ook een verbeterplan gemaakt voor meerdere jaren.
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2.4 Risico’s
Door een onderbezetting in de eerste helft van het jaar is er sprake van een te hoge werkdruk.
Hierdoor komt de focus te liggen op de zaken waarop een reguliere procedure van toepassing is.
Overige zaken dreigen daarmee op de achtergrond te raken waardoor voor deze zaken een langere
doorlooptijd van toepassing zal zijn. Wel vinden wij het zaak dat de wettelijke termijnen worden
behaald.
In de tweede helft van 2019 wordt er extra mankracht ingezet om weer een compleet team te
hebben. Deze nieuwe (tijdelijke) collega’s zullen eerst ingewerkt moeten worden. De tijdsdruk is
daarmee in het begin nog niet afgenomen.
De tijdsdruk kan een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van de vergunningen en andere
werkzaamheden. Er is in 2018 en de eerste helft van 2019 geen ruimte om het vier ogen principe toe
te passen of om zaken (wanneer nodig) projectmatig op te pakken. Dit kan ten koste gaan van de
kwaliteit van het werk.
Doordat enkele collega’s tijdelijk zijn uitgevallen of uit dienst zijn gegaan is er op de afdeling veel
(gebieds)kennis verloren gegaan. Dringende beleidszaken zijn tijdelijk, aan de al hoge werkvoorraad,
van de vergunningverlener toegevoegd. Het team bestaat in 2019 voornamelijk uit junior en medior
vergunningverleners. Zij hebben minder ervaring en zullen meer tijd nodig hebben voor de
behandeling van zaken dan collega’s met meer ervaring. Dit maakt het wel een geschikt moment om
de werkprocessen onder de loep te nemen en waar nodig aanpassingen door te voeren.
Hierbij is het handig om alvast voor te sorteren op de herindeling waarbij gemeente Landerd en
gemeente Uden samen over gaan naar een nieuwe gemeente. De taak van de vergunningverlener en
het werkproces is bij beide gemeenten anders ingedeeld. Dit op elkaar af stemmen, zal extra tijd
kosten.
Daarnaast is de nieuwe omgevingswet in aantocht. Hierop moeten wij ons gaan voorbereiden.
Hiervoor is ruimte gereserveerd. Echter blijken de voorbereidingen hierop intensiever dan ingeschat.
Samengevat hebben wij te maken met de volgende risico’s als gevolg van tijdgebrek door een
onderbezetting (2018 en eerste helft 2019) en wisseling in personele capaciteit:
1
2
3
4

Een langere doorlooptijd van vooroverleggen en uitgebreide procedures doordat reguliere
procedures met een kortere fatale termijn voorrang krijgen;
Te weinig tijd voor controle op kwaliteit van het werk en processen;
Verloren gaan van ervaring en gebiedskennis door vertrek medewerkers;
Onderschatting van de nodige ruimte/ capaciteit om voor te bereiden op de omgevingswet.
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Hoofdstuk 3 Takenpakket versus capaciteit
3.1 het team
3.1.1 team
Om vergunningaanvragen op een goede manier te behandelen zijn er verschillende ‘spelers’ die in
het proces een rol vervullen.
Veel vragen beginnen met een telefoontje van een initiatiefnemer. Onze front-office behandeld deze
vragen, zet de vragen uit bij de juiste persoon en handelt de zaaktypen sloopmelding, aanvraag kap
(bomen) en vergunning brandveilig gebruik af. Voor deze functie is 0,8 fte beschikbaar.
Wanneer initiatiefnemer de eerste informatie heeft ontvangen en besluit het plan door te zetten zal
hij een verzoek om vooroverleg (principebesluit) indienen of direct een (omgevings)vergunning
aanvragen. Deze aanvragen komen binnen bij onze administratief medewerkers. Zij zijn de eerste die
de aanvraag bekijken om te beoordelen bij welke wabo-casemanager de zaak ondergebracht kan
worden. Later in het traject zijn zij verantwoordelijk voor de verzending van de
(omgevings)vergunning en wanneer nodig het opstellen van een huisnummerbesluit. Voor deze
functies is 1,3 fte beschikbaar.
Onze wabo-casemanagers zijn verantwoordelijk voor de juridische toets en coördineren het gehele
vergunning proces. Ze pakken het proces op vanaf de procedurebevestiging tot aan de verzending
van de vergunning. Zowel interne- als externe adviseurs worden ingezet om de aanvragen inhoudelijk
te toetsen. Bij eventueel bezwaar of beroep pakken zij veelal de zaken zelf weer op om het bezwaar
of beroep te behandelen. Dit geldt echter niet voor alle wabo-casemanagers. Voor deze functie is 2,9
fte beschikbaar.
Onze APV-casemanager is samen met onze ondersteuners verantwoordelijk om alle aanvragen/
verzoeken, meldingen en vergunningen etc. te behandelen. De uren van de ondersteuning worden
hierin niet meegerekend omdat deze al aan bod zijn geweest. Voor deze functie is 0,8 fte
beschikbaar.
Vanaf september 2019 zullen wij gaan starten met het opstellen van het integrale VTH-plan voor
2020. Dit zal worden opgepakt door een van de voormalige wabo-casemanagers. Dit is een nieuwe
functie. Voor deze functie is per september 2019 0,6 fte beschikbaar.
Dit betekent een afname in de capaciteit bij de wabo -casemanagers. Daarom zal er tot aan de
herindeling 0,7 fte extra capaciteit worden ingezet bij de wabo-casemanagers om de werkdruk te
verlagen.
Onze teamleider faciliteert en adviseert team VTH in hun werk. De teamleider houdt overzicht over
de lopende zaken, de verdeling hiervan, hakt knopen door en houdt de verbinding met het bestuur.
Ook ondersteunt zij het team bij complexe zaken. Tevens is de teamleider verantwoordelijk voor de
te nemen gemandateerde besluiten en de ondertekening hiervan. Voor deze functie is 1 fte
beschikbaar.
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3.1.2 interne adviseurs
Verschillende inhoudelijke toetsen worden door collega’s van de afdelingen Ruimte en Realisatie &
Beheer uitgevoerd. Afhankelijk van het onderwerp wordt er om input gevraagd bij de afdeling
Samenleving.
3.1.3 externe adviseurs
Omdat wij niet alle expertise zelf in huis hebben werken wij ook samen met externe partijen. Dit
kunnen marktpartijen zijn maar ook (semi)overheden. Zo worden bijvoorbeeld de ontvankelijkheid,
bouwbesluit en constructieve toetsen als opdracht uitgezet bij marktpartijen. Daarnaast zijn de
Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Brandweer Brabant Noord-Oost en het waterschap
voorbeelden van externe adviseurs.
3.2 Capaciteit
In 2018 hebben wij een maximale capaciteit van 7,1 fte gehad. Eerder hebben wij al aangegeven dat
we dat jaar met een onderbezetting hebben gezeten. In de eerste maanden van 2019 is bij onze
collega’s van beleid een afname in de bezetting geweest, waardoor dossiers die niet tijdelijk ‘on hold’
gezet konden worden door enkele vergunningverleners werden opgepakt. Hierdoor is het moeilijk
aan te geven hoeveel uren de wabo-casemanagers exact aan vergunningen hebben besteed. In de
eerste helft van 2019 hebben we gewerkt met een maximale capaciteit van 6,9 fte. Onze leiding
heeft zich begin 2019 hard gemaakt om in een korte periode weer op volle kracht te komen. Met als
resultaat dat in de 2e helft van 2019 er een capaciteit van 8,0 fte beschikbaar is. Dit is inclusief 0,7 fte
die tot aan de herindeling extra wordt ingezet om de werkdruk te verlagen.
Het aantal wabo-casemanagers is niet verhoogd. De extra personele capaciteit zetten wij in om de
bedrijfsvoering te verbeteren. Door efficiënter te werken wordt de werkdruk verlaagd.
Onderstaande tabel geeft zicht op de capaciteit per functie en een totaal beeld uitgedrukt in fte’s.
Tabel 5 Verdeling capaciteit vergunningverlening

Fulltime-equivalent (fte)
vergunningverlening

2018

2019 (jan-mei)

2019 (jun-dec)

Frontoffice
Ondersteuning
Wabo vergunningverlening
APV vergunningverlening
Bedrijfsvoering
Teamleider
Totaal excl. extra capaciteit
per september 2019

1,0
1,3
3,1
0,8
0
1,0
7,2

1,0
1,3
2,9
0,8
0
1,0
6,9

0,8
1,3
2,9
0,8
0,6
1,0
7,3

Extra inzet tot aan
herindeling
Totaal incl. extra capaciteit
per september 2019

x

x

0,7

7,2

6,9

8,0
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3.3 Takenpakket
De, meetbare, taken die worden uitgevoerd zijn:











Regulier enkelvoudig
Regulier meervoudig
Uitgebreid enkelvoudig
Uitgebreid meervoudig
Milieu zaken (ODBN)
Principeverzoek
Collectevergunning
Verklaringen van geen bezwaar
Militaire oefeningen
Standplaatsvergunning (jaar-, tijdelijk-,
marktplaats)












verzoek om informatie
Kennisgeving 0-evenementen
Brandveilig gebruik melding
Evenement
> vuurwerk
> Kerstboomverbrandingen
> kampvuurontheffingen
Aanzegging woningontruiming
Horeca vergunning (drank en horeca)
Melding meerjarenvergunning

Naast de zaken waarvoor we afgelopen jaren data hebben verzameld zijn er ook zaken en
werkzaamheden waarvan we geen data, actief, hebben bijgehouden.
•
•
•
•
•

Voorbereiding op omgevingswet
Rol bij herindeling
Behandeling bezwaar en beroepszaken
Aanscherpen/ actualiseren werkprocessen
Informatie verzoeken / frontoffice

•
•
•
•
•

Aanpassen standaarden/ sjablonen
Bag terugmelding
Afdelingsoverleg
Wabo overleg (wekelijks)
Administratieve ondersteuning

Hoofdstuk 4 uitvoeringsprogramma vergunningverlening 2019
4.1 Keuzes maken
Enkele zaaktypen zijn verder uit te specificeren. Dit is vooral bij ‘Milieu’. Omdat wij alle milieu zaken
uitzetten bij de omgevingsdienst wordt dit onderscheid niet gemaakt. Wel zullen wij gaan kijken of
verdere specificatie voor het VTH-plan 2020 mogelijk en wenselijk zijn. Dit is alleen doeltreffend
wanneer we deze verdere specificatie door kunnen voeren voor het tijdschrijven. Op die manier
kunnen we in de toekomst (na 2020) op dit niveau ook gaan meten. Wij zullen moeten onderzoeken
of het mogelijk is om aanpassingen te maken in het tijdschrijven. Door dat te doen kunnen wij een
duidelijker en/of meer concreet overzicht krijgen van de tijdsverdeling van de huidige taken die we
uitvoeren.
In een periode met een (te) hoge werkdruk moet het voor de vergunningverleners duidelijk zijn
welke werkzaamheden of taken voorrang hebben. Zaaktypen met een lage prioriteit worden in dat
geval als eerst ‘on hold’ gezet. In de volgende paragraaf wordt onze prioritering inzichtelijk gemaakt.
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4.2 Uitvoeringsplan vergunningverlening
Onderstaande tabel geeft inzicht in de taken en de prioritering hiervan
Tabel 6 Uitvoeringsplan vergunningverlening geprioriteerd

Prioriteit

APV casemanager

Algemeen

Afdelingsoverleg

Wabo casemanagers
Wabo overleg
Afdelingsoverleg

Evenement

Regulier enkelvoudig

> vuurwerk

Ë

Regulier meervoud

Ês
Ëo

>

IL

Aanzegging woningontruimi ng
Horeca vergunning (drank en horeca)

Ke

rstb oomve rb ro

> ko m pv

uu

n d in g e n

rontheffi n ge n

rg

itgebreid politiekgevoeli (enkel of meervoudig)
Uitgebreid enkelvoudig
Uitgebreid meervoudig
U

Beroepszaken

Meld ing meerjarenvergunning

-P
g€

.T

.E

.9'F

È8
bo

t!

t!
o

o
À

Verzoek om informatie
Principeverzoek

Verzoek om informatie
Principeverzoek

Sta

ndplaatsvergunning (jaar-, tijdelijk-,
marktplaats)

Milieu zaken (ODBN)

Kennisgeving O-evenementen
Brandveilig gebruik melding

Voorbereiding/ im plementatie omgevingswet
Rol bij herindeling

Aa

nscherpen/ actua liseren

Aa

nscherpen/ actualiseren werkprocessen

werkprocessen
Collectevergun ning
Verklaringen van geen bezwaar

Aanpassen standaard documente n/ sjablonen

Militaire oefeningen

Vastqesteld
Zeeland, 28 augustus 201 9
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Landerd,
de

C.C. Boode

de

C. Bakermans
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De gemeenteraad van Landerd

Geachte raadsleden,
Met deze brief kunt u kennisnemen van de projectmatige aanpak van onze verblijfsrecreatieve
bedrijven: het plan van aanpak "Vitale en toekomstbestendige recreatieparken in Landerd".
Met dit plan van aanpak willen we een nieuwe verbeterslag aanbrengen op de thema's illegale
bewoning, sociale zorg en de veiligheid op de recreatieparken.

Waarom doen we dit?
De gemeente Landerd kent een achttal verblijfsrecreatieve bedrijven. Waarvan er een vijftal op
bedrijfsmatige wijze wordt geëxploiteerd. Deze acht bedrijven zijn goed voor circa 250.000
overnachtingen per jaar. Sinds 2012 investeren we in de kwaliteit van deze bedrijven door
enerzijds het organiseren van toezicht en handhaving op illegale bouw en bewoning zodat de
regelgeving wordt nageleefd en anderzijds inzet op de borging van (brand)veiligheid.
Ook hebben we de afgelopen jaren een intensief traject georganiseerd waarin we de
(uitbreidings-)wensen van de ondernemers analyseren. Hoe zien de ondernemers hun
toekomstperspectief en op welke wijze kan de gemeente dit proces faciliteren? Dat hebben we
gedaan door voor elk bedrijf samen een toekomstplan vast te stellen.
Deze acties hebben meeruvaarde gehad. Zonder deze structurele aandacht en inzet zien we
echter dat de verbeteringen weer stil vallen. Het aantal problemen binnen de genoemde
thema's illegale bewoning, sociale zorg en veiligheid neemt weer toe en komt via verschillende
kanalen in het vizier.

Wat staat er in het plan van aanpak?
Om deze knelpunten aan te pakken organiseren we een integraal samenwerkingstraject met inen externe deskundigen. Hierbij zijn ook de ondernemers van de recreatiebedrijven en/of
verenigingen van eigenaren betrokken. Vanuit één centrale opdracht willen we de krachten
bundelen om te werken aan een duurzaam hoogwaardig toeristisch verblijfssegment in onze
gemeente, leder vanuit de eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Hierbij houden we
rekening met de eerder vastgestelde toekomstplannen, waarin we de overall-ambitie uitspraken
om te groeien van 250.000 naar 400.000 kwalitatieve overnachtingen in onze gemeente.

Bijlagen:

Plan van aanpak vitale en toekomstbestendige recreatieparken
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GEMEENTE LANDERD

De projectmatige aanpak is een samenwerkingsstrategie om de themaproblematieken aan te
pakken en kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige recreatieparken te creëren die aan
wet- en regelgeving voldoen.

Wat gaan we doen ?
Vanuit de thema's illegale bewoning, sociale zorg en veiligheid gaan we maatwerkplannen
vastleggen per park of per persoon waarin we ons richten op beëindiging van een
onrechtmatige situaties rond de thema's.
Vanuit de gemeentelijke regierol betrekken we hierbij alle relevante partners. ln de
voorbereidingsfase van de aanpak hebben we dit gedaan door een informatiebijeenkomst te
beleggen met alle acht parken. lntern hebben we dit gedaan in nauwe samenspraak met de
medewerkers van de afdelingen Ruimte en Samenleving.
Tijdens de uitvoering van de aanpak blijven we vasthouden aan de brede samenstelling van het
projectteam. Ook blijven we met de eigenaren van alle parken in gesprek over de gezamenlijke
opdracht met vervolgafspraken.
We gaan inzichtelijk maken hoe groot de omvang is van de groep mensen die op (korte) termijn
van de recreatieparken moeten verhuizen. Ook gaan we met de relevante partijen zoals o.a. de
woningbouwverenigingen om tafel om te kijken welke mogelijke oplossingen zij voor eventuele
huisvestigingsproblemen hebben. Door deze zorgvuldige aanpak voorkomen we verplaatsing
van het probleem in de regio. Anderzijds kan het zo zijn, dat de problemen juist vanuit onze
omgeving naar Landerd zijn gedrukt. ln dat geval zullen we met regiogemeenten daarover in
gesprek gaan en oplossingen zoeken.
Verder blijkt dat er volwassenen en kinderen op recreatieparken wonen die moeizaam
meekunnen in de maatschappij en soms wonen in een zorgelijke situatie. Deze aandacht
vertaalt zich bijvoorbeeld in de inschakeling van maatschappelijke hulp en ondersteuning in de
zoektocht naar andere huisvesting.
Tot slot zorgen we voor ketenregie in geval van onveilige situaties. We nemen de regie in
samenwerking en afstemming met partijen als politie, RIEC en andere ketenpartners om
oplossingen te creëren.
Als bovenstaande aanpak onvoldoende werkt rest ons een handhavingsaanpak. Ook hierover
communiceren we helder met de acht parken en de individuele personen die het betreft.
De volgende instrumenten kunnen we voor de handhavingsaanpak inzetten:
Na 1 oktober 2019 voeren we intensieve controles uit op het nachtregister.
We kunnen naast bewoners/huurders ook de ondernemer aansprakelijk stellen voor het
gelegenheid geven aan onrechtmatige bewoning waarbij we een last onder dwangsom
kunnen opleggen.
lngeval van nieuwe inschrijvingen in de Basisregistratie Personen starten we direct een
handhavingsproces op.

-

-

Ook richten we ons door middel van voorlichting op andere partijen, zoals makelaars en
uitzendbureaus met een woonvoorziening voor arbeidsmigranten. Hiermee willen wij
voorkomen dat er in de toekomst nieuwe situaties van illegale bewoning kunnen ontstaan
Ook hier gaan we strikt op toezien en waar nodig handhaven
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Gommunicatie
Over de aanpak communiceren we op actieve wijze met de betrokken recreatieparken via de
ondernemers en/of verenigingen van eigenaren. Dit geldt ook voor alle andere in- en extern
betrokken partijen.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Landerd,
de
de bu

e

C. Bakermans
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
Landerd is een toeristisch-recreatieve gemeente met een stevige ambitie. Het relatief
grote aantal van acht recreatieparken dat in de gemeente ligt, draagt daar in belangrijke
mate aan bij. De meeste recreatieparken worden bedrijfsmatig geëxploiteerd vanuit een
ondernemer/eigenaar, maar er zijn ook twee parken die een Vereniging van Eigenaren
(VvE) hebben.
In Landerd vinden op dit moment jaarlijks zo’n 220.000 toeristische overnachtingen
plaats. De ambitie van de gemeente was om dit aantal te laten groeien naar 400.000 per
jaar in het jaar 2020. Dit blijkt onrealistisch nu we te maken hebben gehad met een
terugloop van het aantal overnachtingen mede door sanering van plaatsen op
recreatieparken om te investeren in nieuwe ontwikkelingen. We stellen daarom bij naar
een groei tot 400.000 overnachtingen per jaar in het jaar 2025.
We streven naar hoogwaardige en toekomstbestendige recreatieparken. In de
gemeente Landerd bevinden zich, behalve de recreatieparken, nog veel meer
verblijfsaccommodaties, van diverse aard. Landerd vervult hiermee een belangrijke
recreatieve verblijfsfunctie voor de Maashorstregio. De recreatiesector heeft een
belangrijke stimulerende invloed op de economie en leefbaarheid. Verminderde vitaliteit
van vakantieparken verzwakt het economisch potentieel van de recreatiesector. Ook
maakt het parken vatbaar voor verloedering en gebruik dat afwijkt van het
bestemmingsplan. Zo zijn er mensen die hun heil op een vakantiepark zoeken omdat er
onvoldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn op de reguliere woningmarkt. Ook
verblijven er meer arbeidsmigranten op sommige parken dan is toegestaan en vinden op
sommige parken illegale activiteiten plaats. Bovendien zijn er (mogelijk) kinderen die
langdurig in een kwetsbare situatie op recreatieparken wonen.
Wanneer hier niet proactief op wordt ingespeeld, kan er een negatieve spiraal ontstaan.

1.2

Opdracht

De taak van de gemeente is om ondernemers te faciliteren en kaders te scheppen die
goede ontwikkelingen stimuleren en ongewenste situaties tegengaan. Daarbij is het
belangrijk te erkennen dat de opgaven op en rond recreatieparken vaak meervoudig en
niet met simpele ingrepen op te lossen zijn.
De meeste grote recreatieparken hebben, in overleg met de gemeente, de afgelopen
jaren al een verbeterslag gemaakt of zijn op dit moment bezig met het maken en
uitvoeren van ontwikkelplannen. Dit is een grote stap in de goede richting, maar we zijn

3

er zeker nog niet. Nog niet alle problemen zijn opgelost. Er zijn ook behoorlijke
verschillen in de situatie per park.
In ons streven naar hoogwaardige en toekomstbestendige recreatieparken gaan we als
gemeente de komende periode nog intensiever samenwerken met de eigenaren van de
recreatieparken. En indien nodig, samen met hen naar een maatwerk oplossing zoeken.

1.3

Doelstelling

Het creëren van vitale en toekomstbestendige recreatieparken die veilig zijn en aan de
wet- en regelgeving voldoen.

1.4 Wanneer is het project geslaagd?
Het project is geslaagd wanneer we alle ongewenste situaties op de recreatieparken in
beeld hebben, en deze in samenspraak tussen ondernemer, gemeente en andere
betrokken instanties zijn opgepakt en opgelost, zodat recreatieparken vitaal en
toekomstbestendig zijn en voldoen aan de wettelijke bepalingen.

1.5 Welke onderwerpen willen we aanpakken?
Dit plan van aanpak gaat in op de volgende onderwerpen:
1. Het opheffen van illegale woonsituaties op de recreatieparken binnen Landerd.
2. Zorgen dat de veiligheid op de recreatieparken en daar buiten gewaarborgd is.
3. Het bieden van de juiste en benodigde zorg aan de inwoners van de gemeente
Landerd1.
4. Het opheffen van andere illegale of ongewenste situaties.

1.6 Wat zegt de wet- en regelgeving?
Omdat de problematiek op recreatieparken heel divers is, zullen we ook rekening
moeten houden met veel verschillende wet- en regelgeving. Doordat we dit project
integraal oppakken, kan ieder vanuit zijn expertise zorgen dat alle wetten en regelgeving
worden nageleefd.
Om inzicht te geven welke wet- en regelgeving er is, volgt hieronder een indicatieve
opsomming:
1. Provinciale verordening Ruimte
2. Bestemmingsplan o.a. niet meer dan (verschilt per recreatiepark) 40
arbeidsmigranten (volwassenen) per recreatiepark en geen permanente bewoning
3. Bouwbesluit
4. Algemene wet bestuursrecht en Algemene plaatselijke verordening

1

Op grond van de inventarisatie van problematiek zal blijken of op onderdelen een nadere uitwerking nodig is.
En bij welk team deze uitwerking thuishoort.
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5. Bijzondere wetten (Gemeentewet, Woningwet, Opiumwet, Onteigeningswet, Dranken Horecawet)
6. Wet BIBOB
7. Privacywetgeving
8. Participatiewet, Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning

1.7 Beleid
De gemeente wil vooral de bestaande verblijfsaccommodaties in Landerd faciliteren in
hun (door)ontwikkeling en waar nodig met het maken van een kwaliteitsslag. De
economische situatie is op dit moment gunstig en er liggen recreatief gezien de nodige
kansen in deze regio. Er is dus potentie voor de bestaande recreatiebedrijven, maar wel
met een aantal kanttekeningen.
Door de aanwezigheid van een groot aantal recreatieparken in Landerd en de
wetenschap dat op landelijke schaal de kampeer- en bungalowmarkt behoorlijk
verzadigd is, is er geen aanleiding of reden om op dit moment de vestiging van nieuwe
grootschalige (kampeer/bungalow) verblijfsaccommodaties in Landerd te willen
stimuleren.
In beginsel wordt er daarom planologisch geen ruimte geboden voor nieuw-vestiging van
grootschalige verblijfsrecreatieve voorzieningen in Landerd, met name kampeer- en
bungalow-bedrijven.
De (grootschalige) plannen voor herinrichting, uitbreiding en kwaliteitsverbetering van
de recreatieparken pasten in veel gevallen niet binnen het geldende bestemmingsplan.
In 2012 is daarom door de gemeenteraad de “Ontwikkelingsvisie Recreatieterreinen
Landerd” vastgesteld. Dit (planologisch) beleid geeft ondernemers houvast en richting en
de gemeente een toetsingskader om de ingediende plannen ten aanzien van de
recreatieparken te kunnen beoordelen.
Tot genoegen kan worden geconstateerd dat een aantal recreatiebedrijven in Landerd
afgelopen jaren al een flinke kwaliteitsslag heeft doorgevoerd. En op dit moment lopen
er nog ontwikkelplannen bij een aantal andere recreatieparken. De meeste
recreatieondernemers zien de noodzaak tot kwaliteitsverbetering. Ze zien de kansen en
willen investeren in hun bedrijf. Het proces van ontwikkeling, kwaliteitsverbetering en
het oplossen van ongewenste situaties komt hiermee ook echt op gang. Het maken van
een kwaliteitsslag is een gezamenlijk traject van gemeente en ondernemers.
In 2016 is onder de noemer “Werk maken van vrijetijd” nieuw toeristisch-recreatief
beleid voor Landerd vastgesteld. Dit beleid is breder dan alleen verblijfsrecreatie maar
het geeft ook voor de recreatieparken de kansen en ontwikkelrichting aan van toerisme
en recreatie in Landerd. Het nieuwe beleid is onder andere gebaseerd op een analyse
5

van vraag- en aanbod in Landerd in relatie tot ‘leisure leefstijl’ doelgroepen. Het leisure
leefstijlenmodel (inmiddels ‘Leefstijlvinder’ geheten) wordt landelijk veel gebruikt in de
recreatiesector en wordt ook door brancheorganisatie Recron aanbevolen bij
bedrijfsontwikkeling. Ondernemers, maar ook overheden, krijgen hiermee meer inzicht
in de verschillende recreatieve doelgroepen en kunnen duidelijke(re) en betere keuzes
maken. Hierdoor wordt de kans vergroot dat het (nieuwe) aanbod aansluit bij de vraag
en dit komt vanzelfsprekend de vitaliteit ten goede.
In 2017 en 2019 heeft de gemeente aan alle recreatie- en horecaondernemers in
Landerd het traject ‘Ken uw Gast’ aangeboden. In dit traject werden ondernemers door
een gerenommeerd bureau begeleid om te werken aan een scherpere doelgroepgerichte
bedrijfsvoering.
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2. Probleemanalyse: wat is er al gedaan?
En wat moet er nog gebeuren?
2.1.

Inleiding

Rond 2000 heeft de gemeenteraad beleid vastgesteld voor (aanpak van) permanente
bewoning op recreatieparken. In de daaropvolgende jaren is actief uitvoering gegeven
aan het beleid via informatieverstrekking, intensieve controles en besluiten over
gedogen en handhaven. Vanaf ca. 2006 is dit om organisatorische redenen tijdelijk op
een lager pitje komen staan. In 2011 is het weer opgepakt, met als resultaat vaststelling
van een plan van aanpak voor de recreatieparken in 2012.
Het plan van aanpak is gericht op beëindiging/beperking van permanente bewoning,
verbetering van de brandveiligheid en strikt handhaven op illegale bouwactiviteiten.
Voor de overige zaken zoals sociale misstanden en criminaliteit zou een apart plan van
aanpak worden gemaakt.
Het plan van aanpak 2012 had als hoofddoel de kwaliteitsverbetering van de verblijfsrecreatieve sector, in overleg en samenwerking met de eigenaren, ondernemers en
beheerders. De voorgenomen aanpak werd toegelicht en besproken met de individuele
exploitanten en in enkele gezamenlijke bijeenkomsten. Ook de beleidsmedewerker
toerisme en recreatie werd daar nadrukkelijk bij betrokken.
Na een evaluatie in 2014 werd de vastgestelde wijze van handelen nagenoeg ongewijzigd
voortgezet.

2.2 Handhaven op brandveiligheid
Direct na vaststelling van het plan van aanpak werden alle recreatieverblijfsterreinen
gecontroleerd op brandveiligheid. De controles werden uitgevoerd door een
gemeentelijke toezichthouder samen met de regionale brandweer. Het toezicht richtte
zich onder meer op opslag van brandstoffen, veiligheid van brandstof- en
elektraleidingen en aanwezigheid van rookmelders en brandblussers.
Aansluitend daarop werden alle gebruiksvergunningen (op basis van het Bouwbesluit en
de Brandbeveiligingsverordening) voor de recreatieparken geactualiseerd. Aan de
vergunningen zijn de voorwaarden verbonden welke voor recreatieparken zijn
ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding.
Onder meer is de eis gesteld om 3 meter vrije ruimte te behouden of te realiseren tussen
de recreatieverblijven, zodat bij brand het vuur minder gemakkelijk kan overslaan naar
de naastgelegen verblijven. Hiervoor werd een overgangstermijn van 3 jaar gesteld.

2.3 Handhaven op bouwen
Voorafgaand aan de vaststelling van het plan van aanpak in 2012, zijn alle
recreatieverblijven en bijbehorende bouwwerken geïnventariseerd. Daaruit kwam naar
voren dat van de 1427 verblijfsobjecten, er 249 afweken van de regels (groter dan 80
m2). Van de 1334 bijgebouwen weken er 855 af van de regels (groter dan 6 m2 en/of
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meer dan één bijgebouw per recreatieverblijf). Bij deze inventarisatie zijn de
ontbrekende gegevens voor de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) ook
meegenomen.
Met het plan van aanpak werd besloten om in beginsel niet in te zetten op handhaving
van de bestaande situaties vanwege praktische en juridische complicaties.
Verbetering van de bestaande situaties wordt wél meegenomen bij ontwikkelplannen én
in geval de brandveiligheid in het geding is (3-meter eis).
Primair werd en wordt ingezet op voorkoming van nieuwe illegale bouwsituaties onder
het motto “tot hier en niet verder”. Dit is breed bekendgemaakt, waarna de
bouwcontroles op alle recreatieparken structureel zijn geïntensiveerd. Dit heeft van 2012
tot en met 2018 geleid tot 26 handhavingsprocedures (waarbij het vaak ging om kleinere
bouwwerken/bijgebouwen). De preventieve werking van deze aanpak is nu merkbaar; er
wordt nauwelijks nog illegaal gebouwd op de terreinen.

2.4 Handhaven op illegaal gebruik
Voor handhaving van illegaal gebruik (lees: permanente bewoning) werd vastgehouden
aan het rond 2000 vastgestelde beleid en het met de ondernemers gesloten convenant.
Ook de peildatum voor gedogen (12 januari 2000) bleef in stand. Mensen die aan kunnen
tonen dat ze al voor 12 januari 2000 hun recreatieverblijf bewoonden en aan kunnen
tonen dat ze er sindsdien permanent wonen, komen in aanmerking voor een
persoonsgebonden gedoogbeschikking.
Bij permanente bewoning van recreatieverblijven gaat het meestal om individuen (bij
echtscheidingen en andere (sociale) problemen). Maar daarnaast blijken er soms ook
gezinnen met kinderen op een recreatiepark te wonen. De gemeente Landerd vindt dit
absoluut ongewenst.
Het verblijf van arbeidsmigranten op de recreatieparken is beperkt toegestaan in
Landerd. Voor de grotere terreinen gaat het om maximaal 10 recreatieverblijven en
maximaal 40 werknemers (4 medewerkers per verblijf). Dit mogen alleen de werknemers
zijn en geen gezinnen. Daarmee wordt beoogd om dit sterk ondergeschikt te houden aan
de recreatieve functie. Toch is vastgesteld dat op een enkel recreatiepark meer
arbeidsmigranten verblijven dan is toegestaan.
Bij signalen over permanente bewoning (bijvoorbeeld door een inschrijving in de BRP of
aanvragen van uitkeringen) worden bewoners direct aangeschreven ter beëindiging van
de illegale woonsituatie. Ook blijft de gemeente de ondernemers/beheerders
aanspreken op hun verantwoordelijkheid ter voorkoming van illegale bewoning (en
andere illegale zaken). Dit aanspreken kan betekenen dat we een juridische
handhavingsprocedure starten. Dit werken we verder uit in de handhavingsaanpak.
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Vanaf 2012 zijn 141 personen aangeschreven om de permanente bewoning van een
recreatieverblijf te beëindigen. Er werden nog slechts enkele gedoogbeschikkingen
afgegeven. De gemeente realiseert zich dat er ondanks deze aanpak nog steeds
bewoners zijn zonder gedoogbeschikking maar die wel permanent op een recreatiepark
wonen (maar welke (nog) niet gesignaleerd zijn) en ook dat er onvoldoende zicht is op
bewoning door arbeidsmigranten.

2.5 Handhavingsactie
Ter uitvoering van het vastgestelde beleid en ter voorbereiding van een verbreding van
de aanpak naar mogelijke sociale misstanden en criminaliteit, is in 2016 een eerste
grootschalige controleactie uitgevoerd (camping De Maashorst in Schaijk). Daarbij werd
samengewerkt met de politie, de vreemdelingenpolitie, de belastingdienst en de
omgevingsdienst.
Deze actie heeft een aantal inzichten en aandachtspunten opgeleverd. Zoals de
constatering dat er meer arbeidsmigranten verblijven dan toegestaan, waaronder
gezinnen (in strijd met bestemmingsplan). En dat een aanzienlijke groep kinderen (37)
jonger dan 16 jaar op het recreatiepark verbleef. Ook werden mensen aangetroffen in
sociaal- of hygiënisch gezien ongewenste omstandigheden. De ondernemer tenslotte
hanteerde geen Nachtregister. Deze inzichten en aandachtspunten vormen mede de
basis voor het voorliggende plan van aanpak.

2.6 Inschrijving in het BRP
In Nederland zijn mensen verplicht zich in te schrijven in de Basisregistratie Personen
(BRP). Mensen die zich inschrijven op een recreatiepark horen van de gemeente dat zij
niet permanent op de recreatieparken mogen wonen, een andere woonruimte moeten
zoeken en dat er een handhavingsactie volgt nadat zij zich hebben ingeschreven op het
recreatiepark. Het komt voor dat mensen die zich uitschrijven toch op het recreatiepark
blijven wonen. Op dat moment verdwijnen zij “onder de radar”. Om hen alsnog van het
recreatiepark te laten vertrekken, moet de gemeente bewijzen dat zij daar permanent
wonen. Dit vergt veel inspanning. Recreëren op de meeste recreatieparken is namelijk
toegestaan gedurende het hele kalenderjaar. Het is daarom moeilijk om te bepalen wie
er recreëert of wie er permanent woont. Met het nachtregister hebben we een middel
dat ons helpt om te bepalen welke van de twee situaties zich voordoet.

2.7 Huisvesting arbeidsmigranten
Er is een steeds groter tekort aan woonplekken voor arbeidsmigranten. Recreatieparken
die niet volledig en jaarrond bezet zijn vormen hierdoor een interessante en relatief
goedkope oplossing voor arbeidsmigranten en hun werkgevers. Voor de eigenaren van
de recreatieparken blijkt het vaak een goede inkomstbron te zijn in recreatief slappe
periodes of als alternatief voor dalende inkomsten uit toerisme.
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In Landerd mogen arbeidsmigranten tijdelijk op een recreatiepark wonen. In het
Bestemmingsplan Buitengebied is per recreatiepark opgenomen hoeveel
arbeidsmigranten er mogen verblijven. De gemeente gaat hier toezicht op houden en op
handhaven. Naast de bewoner/huurder kan ook de eigenaar van het recreatiepark
verantwoordelijk worden gehouden voor het huisvesten van de arbeidsmigranten. De
reden hiervoor is dat hij arbeidsmigranten (bewust) toelaat.
Bij de aanwezigheid van arbeidsmigranten op recreatieparken zijn niet alleen de
eigenaren van die terreinen betrokken. Makelaars en uitzendbureaus zoeken namelijk
regelmatig woonruimte voor arbeidsmigranten.
Door contact met hen te intensiveren en afspraken te maken willen we als gemeente
duidelijk maken dat de huisvesting van arbeidsmigranten op recreatieparken niet
ongelimiteerd is toegestaan.
Het aantal toegestane arbeidsmigranten per recreatiepark is afhankelijk van het aantal
recreatieve nachtverblijven op het terrein.
In maximaal 20% van het totale aantal nachtverblijven mogen arbeidsmigranten
verblijven, met een maximum van 10 nachtverblijven (40 arbeidsmigranten, 4 per
verblijf). De huisvesting van arbeidsmigranten is alleen toegestaan bij bedrijfsmatige
exploitatie (dus niet op De Landerije en Luijtenbroek).

2.8 Zorgvragen vanaf recreatieparken
Tot op heden werd de beleidslijn gehanteerd dat er op recreatieparken in principe geen
zorg wordt verleend. In de praktijk blijkt deze beleidslijn niet houdbaar maar bovenal
niet wenselijk en niet in lijn met de (bedoeling van de) wet.
Zo is er de situatie dat er gedoogbeschikkingen zijn afgegeven aan mensen op de
recreatieparken, waardoor zij vanuit bijvoorbeeld de Participatiewet een uitkering en/of
traject ontvangen. Daarnaast zijn er ook situaties waarin individuele voorzieningen op
het gebied van Jeugdhulp zijn verstrekt. Vanuit onze wettelijke taken als gemeente op
het gebied van het sociaal domein, ondersteund door de beleidsplannen Wmo en
Jeugdhulp, dienen wij een ieder binnen onze gemeente die daar op basis van wetgeving
en beleid recht op heeft, zorg te verlenen.
Om permanente bewoning te voorkomen mag niet (langer) worden geschermd met het
afhouden van het recht op zorg. Hiervoor zijn andere middelen voorhanden, namelijk de
handhaving van naleving van de bestemmingsplanvoorschriften. Indien de
bestemmingsplanvoorschriften immers worden nageleefd, dan zijn er slechts enkele
mensen die middels een gedoogbeschikking permanent op een park wonen en de
overige mensen hebben naast het recreatieve verblijf op de parken elders een
permanent woonverblijf.
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Iedere inwoner die in Landerd staat ingeschreven, heeft recht heeft op zorg. Dit passen
we dus ook toe bij bewoners van de recreatieparken. Als zij staan ingeschreven in de BRP
verleent de gemeente zorg.
Met deze eis voor inschrijving in de BRP moeten mensen die “onder de radar” verblijven
op recreatieparken, boven de radar komen als zij zorg willen krijgen. Op het moment dat
men zich meldt en zich inschrijft, start meteen een handhavingstraject. Dit
handhavingstraject is erop gericht om permanente bewoning tegen te gaan.

2.9 Ondermijning / veiligheid
De laatste jaren zien we steeds grotere zorgen met betrekking tot veiligheid ontstaan als
het om recreatieparken gaat. Dat begon met de ontmanteling van Fort Oranje, de
inmiddels beruchte camping in Rijsbergen. Dit recreatiepark werd in 2017 gesloten toen
bleek dat er al jarenlang misstanden en gewelddadige incidenten plaatsvonden. Er
woonden mensen permanent, soms met kinderen, in erbarmelijke omstandigheden.
Bij een grootschalige actie vonden gemeente, politie en justitie gevallen van
verwaarlozing, verloedering, (seksuele- en arbeids-) uitbuiting, mensenhandel,
drugshandel, gestolen goederen en mensen die hulp nodig hadden. Het was een wakeup call voor overheden. Hebben we eigenlijk wel zicht op wat er op onze recreatieparken
gebeurd of zijn het vrijstaatjes?
Vanaf die tijd wilden meer gemeenten weten hoe het met hun recreatieparken gesteld
was. Het RIEC (Regionaal Inlichtingen en Expertise Centrum gericht op de aanpak van
ondermijning) heeft daarom in 2018 een onderzoek gepresenteerd naar recreatieparken
in Brabant. Van de top 25 slechts presterende recreatieparken in Oost-Brabant staan er
helaas drie Landerdse parken in de top 10. Hierbij is gekeken naar sociale
omstandigheden, zoals zorg en uitkeringen, maar ook naar veiligheidsaspecten zoals
gewelddadige incidenten en huiselijk geweld.
Vakantieparken zijn bedoeld om in te recreëren, je lekker te ontspannen en een tijdje te
ontsnappen aan de hectiek van alle dag. Even weg uit je vertrouwde omgeving en tot
rust komen op een plek waar niemand je kent. Dit trekt helaas ook mensen aan met
verkeerde bedoelingen. Want ook zij kunnen op de camping even lekker anoniem zijn.
Na de intensievere kijk naar recreatieparken door overheden werd ook geconstateerd
dat recreatieparken een plek zijn waar het voor criminelen relatief gemakkelijk is om
anoniem te verblijven. Ze kunnen er onderduiken, bijeenkomsten organiseren of
ongezien zaken doen. Nog een groot punt van zorg is dat ze hun illegale inkomsten
gebruiken voor de aanschaf van chalets, stacaravans of een stuk grond. Om hier meer
zicht en grip op te krijgen kan het nachtregister een goede eerste stap zijn. Het is minder
aantrekkelijk om te verblijven op een plek waarvan je weet dat ondernemers bijhouden
wie er verblijft. En dat de gemeente daarop controleert. Op deze manier hopen we
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inzicht te krijgen in wie er op onze recreatieparken verblijven en mensen uit de
anonimiteit te trekken. Ook qua veiligheid is dit een goed punt, zodat bij calamiteiten
men weet wie waar, met hoe veel personen verblijft.

2.10 Ontwikkelplannen ondernemers
Zoals eerder aangegeven lopen er op dit moment bij de meeste van de recreatieparken
in Landerd ontwikkelplannen en plannen tot kwaliteitsverbetering. Het gaat hierbij om
een ontwikkeling en kwaliteitsslag die in fasen zal worden gerealiseerd. Voor vijf van de
acht recreatieparken zijn afgelopen periode nieuwe bestemmingsplannen vastgesteld die
de gewenste ontwikkelingen planologisch mogelijk maken. Bij drie recreatieparken zijn
deze plannen op dit moment ook in uitvoering en al deels uitgevoerd.

2.11 Conclusie
Er zijn al mooie stappen gemaakt om tot vitale en toekomstbestendige recreatieparken
te komen die aan de wet- en regelgeving voldoen. Bij de ontwikkelplannen van de
ondernemers is in een vroeg stadium contact geweest tussen gemeente, ondernemer en
hun adviseurs om te bepalen wat wenselijk en haalbaar is. Hierbij is de
Ontwikkelingsvisie Recreatieparken Landerd, het toeristisch Beleid van Landerd en het
doelgroepen-model van de leisure leefstijlen leidend geweest.
Het niet voldoen aan de veiligheidseisen brandveilig gebruik en illegale bouwwerken is
op dit moment onder controle.
Door onze toezichthouder VTH is er een goede professionele band opgebouwd met de
recreatieparkeigenaren waarbij er regelmatig contact is. Ook de Toezichthouder (BOA) is
regelmatig aanwezig op de recreatieparken.
Toch kunnen we op dit moment nog niet concluderen dat er sprake is van een veilige en
goede leefomgeving voor volwassenen, maar zeker ook voor kinderen om op te groeien
dan wel te verblijven op een recreatiepark. Waar op moet worden ingezet is dan ook het
voorkomen van permanente bewoning (zonder gedoogbeschikking) op de
recreatieparken, waardoor kinderen mogelijk niet in een goede, inzichtelijke en veilige
leefomgeving opgroeien. Deze zorgelijke situaties moeten wij ten allen tijde voorkomen.
Actief handhaven is hiertoe de sleutel. Enkel met het toekennen van zorg op de
recreatieparken kan dit niet worden gerealiseerd.
Verder wordt geconstateerd dat er recreatieparken zijn waar activiteiten van
ondermijning zijn.
Dit blijkt uit het onderzoek van het RIEC maar ook uit de recente vondst van een grote
hoeveelheid drugs en signalen van bedreigingen.
Dit zijn geen wenselijke ontwikkelingen omdat recreatieparken in Landerd bedoeld zijn
om te recreëren. Het is tijd dat wij dit nu verder gaan oppakken. Onze voorkeur is om dit
samen met de eigenaren van de recreatieparken te doen.
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3. Vervolgaanpak organiseren: hoe gaan we dit doen ?
3.1 Inleiding
Belangrijkste uitgangspunten voor de aanpak zijn dat we zowel in- en extern op integrale
wijze willen werken. Dat we samen met de eigenaren van de recreatieparken naar een
maatwerkoplossing voor illegale bewoning en criminaliteit zoeken, zodat de
gedragenheid groter wordt. Dit werken we uit in maatwerkplannen per onderneming.
Daarbij zetten we verschillende instrumenten in zoals beschikbare informatie, het
Nachtregister en de bestaande handhavingsaanpak van illegale permanente bewoning.
Indien nodig kunnen we handhavingssancties organiseren. We hebben dit uitgewerkt in
een stappenplan. Ook leggen we een link naar de regiogemeenten en provincie om oog
te hebben voor eventuele waterbedeffecten.

3.2 Stappenplan

Actie

Datum afgerond

Samenstellen projectgroep

Maart 2019

Brainstormsessie met projectgroep

17 april 2019

Informatiebijeenkomst voor eigenaren recreatieparken

13 mei 2019

Informatiebijeenkomst college

14 mei 2019

Uitwerken Plan van Aanpak

Mei / augustus
2019

Overleggen met individuele eigenaren recreatieparken

Juni t/m september
2019

Ondernemers dienen een overzicht in van probleemsituaties en locaties
van illegale bewoning / arbeidsmigranten en ondermijning

Juni tot oktober
2019

Plan van aanpak concept klaar en ter beoordeling naar projectgroep

Juni,juli,aug. 2019

Plan van aanpak definitief maken

September 2019

Plan van Aanpak ter goedkeuring naar college

September 2019

Raadsinformatiebrief

Oktober 2019

Plan per park: projectteam samen met ondernemers uitvoeren

2019-2021
13

Personen uitnodigen die illegaal op een recreatiepark wonen voor een
gesprek

Nov. 2019- eerste
helft 2020

Toezichthouders controleren vanaf 1 oktober steekproefsgewijs alle
recreatieparken op het nachtregister

Vanaf oktober
2019

Indien niet voldaan wordt aan het nachtregister aanschrijven eigenaren
parken (verantwoordelijk maken)

Vanaf oktober 2019

Grote handhavingsactie bij een recreatiepark op ondermijning en
Illegale bewoning (0-meting)

Indien nodig
Communicatieplan
nader uit te werken

In de media onze acties bekend maken
Tussentijdse evaluatie bevindingen projectgroep

1e kwartaal 2020

Meerjarenplan (toekomstvisie)

1e kwartaal 2020

3.3 Opzetten projectteam recreatieverblijven (integraal)
Om dit project te laten slagen is een integraal projectteam nodig. Iedereen kan vanuit
zijn vakdiscipline meedenken in risico’s en oplossingen.

3.4 Samenstelling projectteam

Organisatie

Naam

Opdrachtgever bestuurlijk
Opdrachtgever ambtelijk
Overall projectleider
Adviseur/beleidsmedewerker

Burgemeester
Afdelingshoofd Ruimte
Projectleider
1 persoon

Ruimte, toerisme en recreatie

1 persoon

Team Vergunningen, Toezicht en
Handhaving

4 personen

Samenleving

4 personen

Politie

1 persoon

Burgerzaken

1 persoon
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Veiligheid
- BOA’s

3 personen

-

1 persoon

Adviseur Veiligheid

Communicatie

1 persoon

3.5 Wat zijn de taken van het projectteam?
Het team denkt integraal mee in processen en oplossingen. Aan de voorkant van het
proces geven de deelnemers aan het projectteam vanuit hun vakgebied een aanvulling
op het plan van aanpak.
Na goedkeuring door het college van het plan van aanpak zijn zij mede verantwoordelijk
voor uitvoering (vanuit hun vakgebied) van de maatwerk-aanpak op basis van de
ingediende probleemsituaties van de parken.

3.6 Toelichting stappenplan
3.6.1. Startbijeenkomst projectgroep

Tijdens de startbijeenkomst voor de projectgroep is er na een korte presentatie over de
strategie van dit plan gebrainstormd. Hierin kwamen de onderwerpen integraliteit,
samenwerken en de problematieken aan de orde . Een duidelijke conclusie was dat de
samenwerking tussen de afdelingen versterkt moest worden. Problematieken moeten
samen, integraal worden opgepakt.
De belangrijkste conclusies uit dit overleg zijn:
1.
2.
3.
4.

De aanpak voor de recreatieparken moet op basis van maatwerk zijn.
Het plan moet haalbaar zijn en precedentwerking voorkomen.
De commitment van de ondernemers recreatieparken is belangrijk.
We hebben nu voor 3 jaar een budget om de recreatieparken vitaler en
toekomstbestendiger te maken. We willen komen tot een structurele oplossing voor
problematieken op parken. Hiervoor dient op structurele basis aandacht en budget
(capaciteit) beschikbaar te zijn.

3.6.2. Informatieavond voor eigenaren recreatieparken

Tijdens de informatieavond voor de eigenaren van recreatieparken is er een presentatie
gegeven waarin werd uitgelegd hoe de gemeente illegale bewoning en ondermijning wil
gaan aanpakken. Het doel was om alle eigenaren van de parken bewust te maken van de
wet- en regelgeving en ze op hun verantwoordelijkheden te wijzen. Maar daarnaast ook
zeker aan de eigenaren van de parken te vragen om samen met ons aan de slag te gaan.
Wij vroegen hen een overzicht van hun park te maken met locaties waar illegale
bewoning en ondermijning speelt. Naar aanleiding van dit overzicht wordt in
samenwerking een maatwerk plan gemaakt. Zo wordt toegewerkt naar een situatie die
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aan de wet- en regelgeving voldoet en vitale en toekomstbestendige recreatieparken
realiseert.
Gezamenlijk hebben we afgesproken dat de burgemeester en projectleider individueel in
gesprek gaan met alle eigenaren van de recreatieparken om dit te bespreken.
Mocht er na 1 oktober 2019 geen overzicht van de illegale situaties op een park zijn en is
er sprake van strijdigheden met wet- en regelgeving, dan gaan we toch over tot het
traject van handhaven. Indien nodig worden er dwangsommen opgelegd.
Ook is besproken dat we het nachtregister per 1 oktober 2019 als hulpmiddel willen
inzetten voor controle op ondermijning en illegale bewoning.
3.6.3. Burgemeester en projectleider gaan bij alle eigenaren van de recreatieparken
op bezoek

Tijdens de informatieavond voor de eigenaren van recreatieparken heeft de gemeente
aangegeven dat zij in overleg wil met de eigenaren om de problemen qua illegale
bewoning en criminaliteit samen in kaart te brengen. Geen enkel park is hetzelfde.
Daarom moet er ook per park naar maatwerk-oplossingen gezocht worden. Hier
stonden de meeste eigenaren tijdens de informatiebijeenkomst positief tegenover. In de
periode juni tot en met september worden er afspraken ingepland met alle eigenaren
van de recreatieparken. Eigenaren van recreatieparken kunnen een overzicht van hun
park indienen met de locaties van permanente bewoning / arbeidsmigranten en
(mogelijke) ondermijning. Naar aanleiding van dit gesprek wordt er een verbeterplan
gemaakt waar ook borging en continuering in wordt meegenomen. Hierin wordt ook
rekening gehouden met de (ontwikkel)bestemmingsplannen die al eerder zijn gemaakt.
Mocht een eigenaar van een recreatiepark niet meewerken aan een verbeterplan, dan
wordt er na 1 oktober 2019 direct gehandhaafd als bij een controle blijkt dat er niet aan
de wet en/of beleid wordt voldaan. Indien nodig kan er ook een grootscheepse
handhavingsactie op een recreatiepark worden georganiseerd.
3.6.4 Inventariseren totale problematiek

Nadat met alle recreatiebedrijven is gesproken en zij ons een overzicht van hun
probleemsituaties hebben gegeven, hebben we in beeld hoe groot de problematieken op
de recreatieparken zijn. Naast individuele gesprekken met de personen die illegaal op de
recreatieparken wonen (zie 4.3), gaan we (indien nodig) maatwerkplannen voor de
recreatieparken maken. Ook zal er in zijn totaliteit naar de problemen op alle parken
worden gekeken, zodat we in beeld krijgen of het beleid en/of woningaanbod in Landerd
structureel moet wijzigen.
3.6.5. Nachtregister

Iedere ondernemer die een overnachtingsmogelijkheid aanbiedt (een hotel, B&B,
logeerboerderij of recreatiepark) is verplicht om een nachtregister bij te houden. Dit
staat in het Wetboek van Strafrecht (artikel 438) en in onze eigen APV (artikel 2:37).
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Het nachtregister geeft inzicht in wie zich op het recreatiepark bevinden. Dit heeft
meerwaarde op meerdere terreinen. In het geval van calamiteiten weet de
beheerder/calamiteitendienst wie er op het park aanwezig zijn. Tevens kan het
nachtregister een afschrikkende werking hebben op criminelen. Met een registratie in
een nachtregister verliest men namelijk de anonimiteit en wordt het park niet als
criminele ontmoetingsplaats gebruikt. Het nachtregister kan bovendien gebruikt worden
ter controle van de afdracht van toeristenbelasting.
Als het nachtregister niet wordt bijgehouden, is dat een overtreding. De burgemeester is
bevoegd (art. 125 Gemeentewet) tot het opleggen van een last onder dwangsom als
deze last dient tot handhaving van de regel, in dit geval artikel 2:37 APV.
Het nachtregister kan ook worden gebruikt om inzicht te krijgen in het aantal
arbeidsmigranten dat zich op een bepaald moment op een recreatiepark bevindt. In het
bestemmingsplan zijn namelijk het maximum aantal toegestane arbeidsmigranten per
recreatiepark opgenomen. Op het moment dat er meer arbeidsmigranten verblijven dan
de toegestane aantallen, volgt handhaving met behulp van bestuursdwang (last onder
dwangsom). De eigenaar van het recreatiepark laat dan immers toe dat er meer
arbeidsmigranten verblijven dan is toegestaan.
Vanaf 1 oktober 2019 zal het nachtregister voor drie maanden structureel gecontroleerd
worden door de toezichthouders (Boa). De bevindingen van de controle zullen met de
eigenaren van de recreatieparken worden gedeeld. Mocht het nachtregister niet of niet
goed worden bijgehouden zal er in gesprek getreden worden met de eigenaren en kan er
een dwangsom worden opgelegd.
Na de evaluatie medio december 2019 zullen we bepalen hoe we de controles op het
nachtregister zullen voortzetten.

3.7 Grootscheepse handhavingsactie bij een recreatiepark
Indien blijkt dat een eigenaar van een recreatiepark niet wil of kan meewerken en er
onvoldoende controle op illegale bewoning en criminaliteit op dat park blijkt te zijn, kan
er een op maat gemaakte handhavingsactie op een recreatiepark worden opgestart.
Omdat het een handhavingsactie op elk willekeurig recreatiepark maatwerk zal zijn,
kunnen we hier geen vooraf vastgesteld plan voor maken. Indien relevant maken we ter
zijner tijd daarvoor een actieplan.

3.8 Beschikbare informatie
Om het verschil tussen zeer regelmatige recreatie en permanente bewoning aan te
kunnen tonen, is veel onderzoek en continue toezicht nodig. Signalen over mensen die
“onder de radar” op een recreatiepark wonen, moeten worden onderzocht. De
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informatie die nodig is om met zekerheid vast te stellen dat iemand er permanent
woont, bestaat uit gemeentelijke informatie en informatie van buiten (externe partijen).
In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de bruikbare in- en externe informatie om
vast te kunnen stellen of er sprake is van permanente bewoning.
Er is niet één heldere, simpele oplossing om permanente bewoning “onder de radar” op
te sporen en aan te pakken. Structureel toezicht op de recreatieparken helpt hier wel bij.
Door aanwezig te zijn, is beter te constateren dat iemand er permanent woont. Je kunt
dan bijvoorbeeld op doordeweekse ochtenden bij de poort controleren wie er
’s-ochtends naar zijn werk vertrekt.
De stelling is dat als je vanuit het recreatiepark (structureel) naar je werk vertrekt, je er
niet recreëert. Dit wijst dus op (permanente) bewoning in plaats van recreatie.
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4. Uitvoering
Als er sprake is van handelen in strijd met de wet- en regelgeving zullen we de
onderstaande aanpak hanteren.

4.1 Pilotperiode
In de periode van 1 oktober 2019 tot 1 januari 2020 zullen we intensief controleren op
het bijhouden van het Nachtregister. Ook starten we in deze periode met het opstellen
van de plannen voor een maatwerkoplossing per park voor probleemsituaties. Tevens
nodigen we personen uit die een recreatiewoning illegaal bewonen om met hen in
gesprek te gaan over deze situatie.
Via de tussentijdse evaluatie in het eerste kwartaal van 2020 staan we erbij stil wat wel
en niet werkt en waar aanpassingen nodig zijn. Bijvoorbeeld of een langere termijn nodig
is om zicht te krijgen op de uitwerking van de aanpak.

4.2 Wat als het nachtregister niet goed wordt ingevuld?
In de week van 13 t/m 17 mei 2019 heeft elke eigenaar van een nachtverblijf een brief
ontvangen dat we vanaf 1 oktober 2019 het nachtregister gaan invoeren. Tijdens de
presentatie aan de eigenaren van de recreatieparken is dit ook toegelicht. Vanaf 1
oktober 2019 gaat een toezichthouder (BOA) 24 uur per week op alle recreatieparken
controleren. Mocht het nachtregister niet of niet goed worden bijgehouden dan zal er
vanuit handhaving een aanschrijving worden verstuurd met dwangsom.

4.3 Maatwerk bij illegale bewoning (ook arbeidsmigranten)
Zoals eerder beschreven heeft de eigenaar van het recreatiepark tot 1 oktober 2019 de
mogelijkheid om in een overzicht aan te geven waar personen illegaal permanent wonen.
De gemeente kan hierbij hulp aanbieden, indien gewenst. Vanuit dit overzicht wordt met
de eigenaren die hieraan meewerken een maatwerkplan gemaakt.
Met het projectteam zullen we vooraf spelregels bepalen om te voorkomen dat er een
precedentwerking optreedt. Daarnaast zullen we als de eigenaren een overzicht hebben
gemaakt met het projectteam alle parken als individuele cases gaan bespreken met als
leidraad onze spelregels. Gezamenlijk gaan we bepalen hoe de opvolging gaat zijn.
Aanpak personen die illegaal op een park wonen
Met het projectteam is afgesproken dat er in het geval van illegale bewoning een brief
naar de betreffende persoon wordt gestuurd. Hierin staat dat deze persoon (personen)
illegaal op de camping wonen, dat dit niet is toegestaan en wordt hij/zij uitgenodigd voor
een gesprek. Dit gesprek wordt gevoerd door een medewerker van de afdeling
Handhaving en een medewerker van de afdeling Samenleving. Tijdens dit gesprek kan de
betreffende persoon aangeven waarom hij illegaal op het recreatiepark woont en binnen
hoeveel tijd hij naar een andere woonlocatie kan verhuizen. Daarna wordt er binnen het
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projectteam bepaald binnen welke reële periode deze persoon de recreatiewoning moet
verlaten. Dit alles wordt in een verslag vastgelegd.
Gezinnen en probleemgevallen komen hierdoor niet onnodig in de problemen, maar
krijgen ook duidelijk te horen dat een permanent verblijf op de camping niet is
toegestaan en binnen hoeveel tijd ze moeten vertrekken.
Mocht de persoon die illegaal op een recreatiepark woont niet reageren op onze
uitnodiging, dan zullen wij het handhavingstraject opstarten en eventueel een last onder
dwangsom opleggen.
Samengevat:
 Als er permanente bewoning wordt geconstateerd, zal de persoon aangeschreven
worden en uitgenodigd worden voor een gesprek;
 Per situatie gaan we kijken naar de mogelijkheden voor het flexibel toepassen van
termijnen met een inspanningsverplichting;
 Er wordt een verslag gemaakt en daarin een termijn gesteld wanneer illegale situatie
opgeheven moet zijn.
 Indien de persoon niet reageert op onze uitnodiging , starten wij het
handhavingstraject op en leggen eventueel een last onder dwangsom op.

4.4 Aansprakelijk stellen van eigenaren recreatieparken
Het handhavingstraject voor permanente bewoning wordt niet alleen gericht op de
bewoners zelf. Ook de eigenaar kan aansprakelijk worden gesteld voor het permanent
laten verblijven van mensen op zijn recreatiepark en een dwangsom opgelegd krijgen. Hij
laat immers de aanwezige bebouwing gebruiken in strijd met het bestemmingsplan. We
zullen dit per situatie bekijken.

4.5 Dwangsommen
Een dwangsom is een sanctiemogelijkheid om een overtreding te beëindigen.
Het betekent dat, als de overtreder niet voor een vooraf bepaalde datum de
onrechtmatige bewoning staakt, aan hem een dwangsom wordt opgelegd. Het gaat
erom dat de overtreding ongedaan wordt gemaakt en herhaling wordt voorkomen.
In het kader van onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven wordt vaak gekozen
voor een bedrag ineens. Het komt voor dat de onrechtmatige bewoning wordt beëindigd
voor de in de aanschrijving genoemde datum, dus binnen de begunstigingstermijn. In dat
geval is aan de last voldaan. In het andere geval verbeurt de dwangsom.
Naast het opleggen van een dwangsom aan iemand die permanent op een recreatiepark
woont (huurder), bestaat ook de mogelijkheid om de eigenaar van het recreatiepark een
dwangsom op te leggen. Hij is immers degene die de grond en de daarop aanwezige
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bebouwing laat gebruiken in strijd met de aan de grond gegeven bestemming. Concreet
betekent dit dat de eigenaar verantwoordelijk wordt gemaakt voor mensen die
permanent op de camping wonen. Maar ook dat de eigenaar verantwoordelijk is voor
het huisvesten van meer dan het toegestane aantal arbeidsmigranten.
De bedragen die hieronder genoemd staan, zijn richtlijnen en maximale bedragen. De
gemeente kan afwijken van de maximale bedragen. De bedragen moeten afgewogen
worden per situatie.
Situatie

Bedrag

Maximum

1

Illegale bewoning (gericht op
de bewoner)

€
1.000

Per week

€ 20.000

2

Aantal arbeidsmigranten
(gericht op de eigenaar van
het terrein)

€
10.000

Per
constatering

€ 60.000

3

Nachtregister (gericht op de
eigenaar van het terrein)

€
4.000

Per
constatering

€ 24.000

4.6 Ondermijning
Naar aanleiding van tips, controles of van onze vraag aan de eigenaren van recreatieparken
kunnen we als gemeente signalen van ondermijning op het spoor komen. Bij de acties die naar
aanleiding hiervan volgen, zullen we altijd samen met de politie optrekken. Bij signalen van
ondermijning zullen onze controleurs nooit zelfstandig een verblijf binnen gaan. Dit gaat altijd na
overleg en met de politie. Het advies van de politie over welke stappen genomen moeten
worden zijn dan altijd leidend.
Als de politie en/of de gemeente een misdrijf constateert, zal er een bestuurlijke rapportage voor
de burgemeester worden gemaakt. De politie zorgt voor de strafrechtelijke afhandeling. Uit de
bestuurlijke rapportage kan blijken dat de gemeente ook een maatregel moet nemen. Bij de
vondst van drugs sluiten we bijvoorbeeld een pand. Dit doen we ook met chalets of stacaravans.
De eigenaar van het recreatiepark en de huurder/eigenaar van het verblijf worden in dat geval
aangeschreven.
Signalen van ondermijning of daadwerkelijke acties met betrekking tot ondermijning zullen ook
altijd in het Landerdse ondermijningsoverleg worden besproken.
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5. Algemeen
5.1 Verantwoording financiële middelen
Feitelijk is het regulier werk dat op een andere manier ingezet wordt. De functionele
afdelingen moeten capaciteit leveren om een integrale aanpak mogelijk te maken. Maar
vanwege de omvang van het project is ondersteuning van specialisten nodig. Die huren
we dan ook in.
Vanuit het jaar 2018 is er nog 18.000 euro beschikbaar, voor de jaren 2019 en 2020 is elk
jaar 70.000 euro vrijgemaakt.
Hoe besteden we ons geld in 2019:
Inhuur toezichthouder nachtregister :

24 uur per week x 13 weken x 50 euro:

15.600 euro

Inhuur jurist voor juridische opvolging:
Kosten jurist 98 uur voor 2019 ) 2019

16.000 euro

Inhuur voor maatwerkplannen recreatieparken:

25.000 euro

Reserveren budget voor personele inzet afdeling Samenleving2

15.000 euro

Grootscheepse controle pilot park (alleen indien nodig)
Inhuur BOA
Overige kosten

10.000 euro
5.000 euro

Na de evaluatie in 2020 kan het plan aangepast worden en dus worden bijgesteld.
De inzet van het budget voor 2020 worden na de evaluatie in overleg met de
opdrachtgever opnieuw vastgesteld.

5.2 Wat zijn de aandachtspunten?
Medewerking eigenaren recreatieparken is belangrijk
Als we snel resultaat willen maken is het belangrijk dat de eigenaren van de parken
meewerken aan dit project. Mocht een eigenaar niet mee willen werken aan een plan
van aanpak o.i.d. dan zullen we via handhaving zorgen dat het recreatiepark aan de weten regelgeving gaat voldoen. Dit betekent vaak wel een langer traject.
2

Uitvoeringskosten voor de afdeling Samenleving worden gereserveerd voor de gesprekken met de personen
die illegaal op de recreatieparken wonen. Ook worden er kosten gereserveerd voor de inschrijvingen in het
BRP. De daadwerkelijke kosten zijn afhankelijk van het aantal te voeren gesprekken, nadere (onvoorziene)
acties waarbij inzet nodig is en het aantal mensen dat zicht tot burgerzaken wendt, o.a. voor
inschrijving/uitschrijving
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Aandacht voor privacyvoorschriften (AVG)
In dit project wordt veel gevoelige informatie besproken en opgeslagen. Alle
projectleden hebben hiervoor aandacht.
Veiligheid
De veiligheid van de leden van het team moet bij het uitvoeren van de controles
gewaarborgd zijn. De politie zal, waar nodig, vooraf om een risicoanalyse per
recreatiepark worden gevraagd. Het uitgangspunt is dat de veiligheid van de deelnemers
bij het uitvoeren van de controles voorop staat.
Verhuizingen
Acties op de campings kunnen leiden tot extra verhuizingen / inschrijvingen. Dit betekent
extra werk voor het BRP.
Taalbarrière
De kans is aanwezig dat er op de camping gasten (voornamelijk seizoenarbeiders)
verblijven die geen of gebrekkig Nederlands spreken. Om te voorkomen dat de
taalbarrière als excuus wordt gebruikt, kan een tolk van pas komen (dat is dus wel weer
extra inzet / inhuur).
Capaciteit
Inspecties en controles en individuele gesprekken kunnen leiden tot veel meerwerk in
het traject. Mocht er sprake zijn van een capaciteitsprobleem, dan zal met het
projectgeld personeel worden ingehuurd. Mochten we hiervoor niet voldoende
middelen hebben, dan kan dit de voortgang van het project belemmeren. Er zijn op dit
moment geen signalen dat de beschikbare middelen niet afdoende zijn.
Zorg op recreatieparken
Omdat we beter in beeld krijgen welke mensen op de parken verblijven, bestaat de kans
dat vaker zorg wordt ingezet. Dat kan bijvoorbeeld gaan over individuele voorzieningen
op het gebied van Wmo en Jeugd
Er wonen volwassenen en kinderen op de recreatieparken die moeizaam mee kunnen in
de maatschappij en wonen soms in een zorgelijke situatie.
Wij dienen tijdens hun verblijf op de recreatieparken te zorgen voor hulp en
ondersteuning waar nodig en om op verschillende manieren bij te dragen aan hun
opgroei- en ontwikkelmogelijkheden en toekomstperspectief.
Indien deze gezinnen die op dit moment nog niet in beeld zijn van de gemeente, zich
verplaatsen naar een woning waar zij permanent mogen verblijven, zal dit ook een
grotere aanspraak op de budgetten Participatiewet, Jeugdhulp en Wmo met zich mee
kunnen brengen. Het is dan ook mogelijk dat deze actie op de recreatieparken een
stijgende lijn in het aantal aanvragen binnen het sociaal domein tot gevolg heeft. Dit kan
zich vertalen in knelpunten op het gebied van ambtelijke formatie en budgetten. Omdat
vooraf niet in te schatten is in hoeveel gevallen dit aan de orde zal zijn, wordt het
vooralsnog hier enkel als aandachtspunt benoemd.
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Gaan we het probleem niet verplaatsen?
Als we strak gaan handhaven op recreatieparken zullen de mensen die er illegaal wonen
naar een andere locatie gaan vertrekken. Dit kan binnen de gemeente Landerd zijn, maar
ook buiten de gemeentegrenzen. Binnen de gemeente Landerd betekent dit dat er
voldoende sociale woonmogelijkheden moeten zijn. Op grond van de controles (zowel
nachtregister als een eventuele handhavingscontrole) willen we inzichtelijk maken wat
de sociale woonbehoefte is vanuit de mensen die op recreatieparken wonen. Tijdens de
tussenevaluatie in het eerste kwartaal 2020 staan we stil bij deze opgave: is dit haalbaar
of zijn andere stappen nodig?
Wat gaan wij als gemeente doen voor mensen die er illegaal wonen en binnen korte tijd
naar een andere woning moeten?
Wij hebben als gemeente geen taak in het zoeken van woningen voor mensen.
Wel zullen wij gesprekken met woningbouwverenigingen hebben over de mogelijkheden
voor de opvang van mensen uit de recreatieparken.
Koppelen we het nachtregister aan de toeristenbelasting?
Op dit moment betalen de eigenaren van de recreatieparken een vastgesteld bedrag aan
toeristenbelasting. Je zou aan het nachtregister ook de toeristenbelasting kunnen
koppelen. Dit is echter nu niet wenselijk omdat dit ontmoedigend zou kunnen werken
voor recreatieparkeigenaren om het nachtregister volledig in te vullen.
Aanpassen beleid
Uit de inventarisatie kan komen dat we een huisvestingsprobleem hebben. Mocht dit zo
zijn dan gaan we onderzoeken of we ons beleid hiervoor aan moeten passen.
In september 2019 wordt er een start gemaakt om het beleid voor arbeidsmigranten te
herzien. Onze bevindingen worden ook in dit nieuwe beleid meegenomen.

5.3. Kwaliteit
Het project is geslaagd wanneer we alle ongewenste situaties op de recreatieparken in
beeld hebben, en deze in samenspraak tussen ondernemer, gemeente en andere
betrokken instanties zijn opgepakt en opgelost, zodat recreatieparken vitaal en
toekomstbestendig zijn en voldoen aan de wettelijke bepalingen.

5.4 Evaluatie
In het eerste kwartaal 2020 kijken we aan de hand van een korte tussenevaluatie of we
op de goede weg zijn en of het doel dan (gedeeltelijk) is gerealiseerd.
Indien nodig stellen we ons plan bij en gaan we op een verbeterde weg verder. Ook met
de betrokken ondernemers/eigenaren/VvE’s zal in het voorjaar van 2020 een korte
evaluatie zijn.
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5.5 Informatie en communicatie
De projectleider zorgt voor terugkoppeling van de voortgang aan de opdrachtgever en
verantwoordelijk bestuurder.

5.6 Publiciteit
Controles kunnen leiden tot aandacht van de pers of bewoners/campingeigenaren
zoeken actief de pers. (zie bijlage 2). Hiervoor wordt samen met de
communicatieadviseur een plan voor gemaakt.

5.7 Vervolg / meerjarenplan
Voor 2018, 2019 en 2020 hebben we budget beschikbaar om vitale en
toekomstbestendige recreatieparken te realiseren. Maar we hebben een structureel plan
nodig omdat bewezen is dat anders het behaalde resultaat vermindert. Een structureel
plan wordt ook tijdens de evaluatie in 2020 besproken.
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Bijlage 1: Informatiepositie gemeente op basis van in- en externe
bronnen (wie woont er op het park?)
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Bijlage 2: Onderlinge informatie-uitwisseling en omgang met de
media
Onderlinge informatie-uitwisseling
Bij het onderling uitwisselen van informatie wordt de geldende wet- en regelgeving in
acht genomen. Al degenen die gedurende dit project kennis nemen van
persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding, tenzij een wettelijk voorschrift hen
tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voort vloeit. De
informatie wordt niet verder verwerkt dan voor de uitvoering van dit project
noodzakelijk is. Er wordt geen informatie aan partijen buiten de projectorganisatie
verstrekt.
Informatie campingeigenaren
De eigenaar (eigenaren) van de campings zijn tijdens een infomatie avond geinformeerd.
Met alle eigenaren van de parken wordt een persoonlijk gesprek gepland. De
verantwoordelijke bestuurder en projectleider zullen bij deze gesprekken aanwezig zijn.
Omgang met de media
Communicatie met of vragen vanuit de media worden via het cluster communicatie in
overleg met de burgemeester geregeld.
Bij vragen die op het terrein van een andere deelnemende organisatie liggen, zoekt deze
in overleg met de andere organisatie naar de meest geschikte spreekbuis.
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