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Geachte mevrouw, heer,

Tot mij hebben zich gewend de heer en mevrouw van den Akker wonende te 5421TC GEMERT aan de Pater Dr. Loffeldstraat 82,naar aanleiding van het hiernavolgende.
Cliënten hebben kennis genomen van het ontwerpbestemmingsplan "Gemert - Bakel, stedelijke
gebieden, oktober 2015. Middels dit bestemmingsplan is woningbouw mogelijk gemaakt ten behoeve van een l1-tal woningen aan de Sportlaan 2-4.
Namens cliënten zend ik hierbij een zienswijze gericht tegen voornoemd ontwerp. Een kopie van
de publicatie van het bestreden ontwerp treft u bijgaand aan.
De gronden van het bezwaar luiden als volgt:

Noodzaak/behoefte aan woningbouw
Ten eerste is client van mening dat er met het onderhavige plan sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling gelet op de jurisprudentie van de Afcleling.
Daarbij komt dat cliënten van meningzijndat de toelichting op dit punt onvolledig en onzorgvuldig is. Niet is aangetoond wat de regionale behoefte is en of deze kan worden voorzien binnen
de bestaande bebouwing en binnen bestaand stedelijk gebied. Ten aatuien van deze regionale
behoefte is op geen enkele wijze inzichtelijk gem;nkqhoeveel de actuele behoefte is en of niet
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reeds in deze behoefte volledig is voorzien. Daarbij is bovendien niet gekeken naar de vraag
middels het onderhavige plan wordt voorzien in de kwalitatieve behoefte.

of

Water
Tenaarzien van de Waterparagraaf merkt cliënten op dat hieruit blijkt dat onvoldoende rekening
is gehouden met de belangen van omwonenden. Bovendienzijnenkele uitgangspunten die zijn
beschreven in de plantoelichting niet verwerkt in de planregels. Dit betekent dat de uitgangspunten geen borging kennen en derhalve de plantoelichting niet overeenkomt met de planregels.
Ten eerste wenst cliënten te benadrukken dat reeds uit de plantoelichting blijkt dat ter plaatse er
sprake is van hoge grondwaterstanden, met name in de winterperiodes, dat tot problemen leidt.
Cliënten zijnvan mening dat als reeds bekend is dat er problemenzijnmet de afwatering een
toename van verharding er toe zal leiden dat er nog meer problemen ontstaan. Te meer is zulks
zorgelijk voor het perceel van cliënten, nu blijkÍ dat men voor het plangebied het bouwpeil wil
wijzigen. Indien zulks betekent dat men het perceel wil ophogenzal de afivatering richting het
perceel van cliënten gaan en zal dit voor aanzienlijke overlast zorgen. Overlast waarvoor cliënten
u en de projectontwikkelaar aansprakelijk zullen stellen.
Tevens blijkt uit de plantoelichting dat het noodzakelijk is dat er een waterberging op het perceel
zal worden gerealiseerd.Deze vereiste waterberging is in de planregels op geen enkele wijze
verankerd. Voor de projectontwikkelaar bestaat er derhalve (in het ruimtelijk spoor) geen enkele
verplichting om deze te realiseren en in stand te houden. Daarmee is het voor derden (waaronder
cliënten) niet mogelijk om de vereiste voorziening te laten realiseren.

Parkeren
Cliënten zijnvan mening dat een te lage parkeernorm wordt gehanteerd voor het onderhavige
plan. Dit zal leiden tot parkeerproblemen waardoor het woongenot van cliënten nog verder zal
afnemen. Uit de berekening blijkt dat er I I parkeerplekken worden vereist op eigen terrein. Uit
de planregels volgt al dat deze parkeerplekken niet op 'eigen terrein' worden gerealiseerd.
Echter gebleken is tevens dat er niet 1l maar tenminste 25 parkeerplekken nodig zijn voor het
onderhavige plan. Cliënten zijnvan mening nu deze 25 parkeerplekken niet op eigen terrein te
realiseren zijn er niet moet worden meegewerkt aan het onderhavige plan maar dat er minder
woningen moeten worden toegestaan als men het noodzakelijk acht om toch te bouwen. Gelet op
de hinder diekan/zal ontstaan is meewerken aan een plan waarbij op voorhand al een tekort aan
parkeergelegenheid is geconstateerd niet juist.

Daarbij komt dat wordt gesteld dat dubbelgebruik van parkeerplekken in de publieke ruimte mogelijk is. In dit verband willen cliënten erop wijzen dat deze stellingname niet zorgvuldig is onderbouwd. Bij de ter irtzage gelegde stukken is geen parkeeronderzoek waaruit dit mogelijke
dubbelgebruik is onderbouwd. Mocht hierbij gedacht worden aan gebruik van parkeerplekken
behorend bij het sportveldlkindcentrum, merken cliënten op dat dit in de weekenden niet zal opgaanaangezien deze parkeerplekken dan zeer intensief worden gebruikt.
Daamaast dient te worden aangetoond dat het dubbelgebruik zoals dit wordt ÍrÍIngenomen ook
mogelijk is en niet eerder bij de vaststelling van andere plannen reeds is aangenomen waardoor
ze nu driedubbel worden gebruikt.
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Groen
In de plantoelichting is aangegeven dat niet behoeft te worden voldaan aan de groennorm in
HOOR. Cliënten zijnvanmening dat ten onrechte niet wordt vastgehouden aÍm de groennorm
zoals deze is opgenomen in vastgestelde regels/beleid. Cliënten zynvan mening dat de gemeenteraad gehouden is bij de vaststelling van een plan, de eigen regelgeving/beleid te volgen. Het is
niet gebleken dat in casu sprake is van dusdanige bijzondere omstandigheden die onvoorzien en
onbillijk zouden zijn, datkan worden afgeweken van een eerder gestelde en voor een ieder geldende noÍm.
Beeldkwaliteitsplan
In artikel I I onder e. is aangegeven dat plannen worden getoetst aan het beeldkwaliteitsplan dan
wel welstandsnota. De plantoelichting spreekt van een specifiek beeldkwaliteitsplan. Dit specifieke plan is echter niet als toetsingskader verankerd in de planregels. De planregel laat ruimte
waarÍurn kan worden getoetst.
Flora-Fauna
Uit de plantoelichting volgt dat er nog nader onderzoek moet worden verricht naar de aanwezigheid van beschermede flora en fauna in het plangebied. Ten eerste is de eis van dit onderzoek
niet vastgelegd in de planregels zodat sloop en nieuwbouw reeds kan zijn uitgevoerd zonder onderzoek. Daarnaast zijn cliënten van mening dat voorafgaande aan de vaststelling van het bestemmingsplan een dergelijk onderzoek ter plaatse moet zijn verricht ten einde duidelijkheid te
hebben of kan worden voldaan aan de regels uit de wet.
Belangen cliënten
Het ziet er nÍuil uit dat het woonklimaat van cliënten behoorlijkzal gaan verslechteren. Achter
hun woning, waar het nu groen is en een speelfuintje is, zal gebouwd gaan worden. Met alle gevolgen van dien. Uitzicht nul, vermindering lichtinval (zonttren),aatuienlijke waardedaling van
de woning, verlies privacy en toename hinder.
Dat geen rekening is gehouden met de belangen van cliënten blijkt eens te meer uit het ontbreken
van een bezonningsstudie.

Cliënten zijn dan ook van mening dat er een onaanv aardbaar verlies van woong enot zal optreden.
Regels

Peil
I0 peil
het bouwpeil overeenkomstig de gemeentelijke bouwverordening, dan wel indien geen
peil overeenkomstig de bouwverordening is vast te stellen, de hoogte van het qfgewerkte
terrein:
1.1

Clienten zijn van mening dat (zeker geziende opmerking uit de plantoelichting over aanpassing
bouwpeil) dat aftikel 1.110 niet zorgvuldig is. In de planregels zoals thans opgesteld is het mogelijk om het terrein te verhogen (zodathet water naar andere percelen afloopt) en de woning vanaf
dat punt op te richtenzodat en wateroverlast ontstaat en de bebouwing ten opzicht van de woning van clienten ook hoger is.
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ouwvl akaanduidíng

a. Hoofdgeborwen mogen uitsluitend binnen het borwvlak worden gebouwd waarbii
tevens geldt dat deze gebouwd dient te worden:
in de voorgevelrooilijn/ naar de weg gekeerde bomugrens van het bouwvlalc, of
maximaal I mI voor- of achter de voorgevelrooilijn/ naar de weg gekeerde bouwgrens mits de afstand met de perceelgrens minimaal 2 mI be-

b.

draagt;
in afwijking van het voorafgaande zijn overschrijdingen van het bowwlak door
ondergeschikte bouwdelen, zoals balkons, overstekken en bloemramen toegestaan
mits de diepte van dit ondergeschihe bouwdeel niet meer bedraagt dan I mI en
de oppervlakte niet meer dan 6 mt.

Cliënten wensen op te merken dat de planregels in combinatie met de plankaart tot onduidelijkheid leiden bij cliënten ten aatuien van de situering van op te richten woningen. In dit verband
wijzen cliënten erop dat 6.1 onder a toestaat dat er woningen worden opgericht. In artikel 6.2.2.2.
geldt als voorwaarde dat een hoofdgebouw binnen het bouwvlak moet worden opgericht. De
plankaart leert dat er in het plangebied twee grote bouwvlakken aanwezigzijn.In dat kader is het
derhalve met deze plaffegels mogelijk om een woning op te richten nagenoeg op de plangrens en
buiten het bouwvlak met de nadere aanduiding over het aarfial op te richten woningen. Het verbaast cliënten dan ook dat de bouwvlakken niet beperkt zijntothet gebied waar de maximum
aantal op te richten woningen zijn aangegeven.
Vo

orw aar de I ij ke

v e rp I i c

ht in g

c 6.2.1.3 Voorwaardelijke bepalingen Lb.v. de ontwikkellocatie "Sportlaan 2-4 in Ge'

merttl
u. Realisatie en in stand houden parkeerplaatsen:
Het gebruikvan de gronden en bebouwing binnen het plangebied van de planontwikkeling Sportlaan 2-4 in Gemert, indien ter plaatse van de bouwaanduiding'afwiikende parkeernorm - Sportlaan'minder dan I I parkeerplaatsen zijn gerealiseerd en in stand gehouden.

b.

Realisatie en in stand houden hagen:
Het gebruik van de gronden en bebouwing zolang binnen het plangebied van de planontwikkeling Sportlaan 2-4 in Gemert, indien binnen 2 jaar na afgtfte van omgevingsvergunningen voor het realiseren van 5 wooneenheden/ woningen ter plaatse
van de aanduiding 'specifieke vorm von groen - hagen', geen hagen zijn aangeplant en in
stand gehouden.

Niet duidelijk is, gelet op de tekst van de planregel, wat bedoeld is om als voorwaardelijke verplichting vast te leggen. Het komt cliënten voor dat u hebt vast willen leggen dat er tenminste 11
parkeerplaatsen Íutnwezig moeten zijn in het plangebied zodra de woningen zijn gerealiseerd en
in gebruik genomen. Dit staat er niet, althans niet helder. Bovendien (zie ook parkeernorm) is het
a;r;Íal van I I niet voldoende en zijn cliënten van mening dat deze l l plekken op eigen perceel
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woning aarrwezigmoeten zijn. Thans wordt een eis van I I plekken neergelegd in het publieke bestel voor de omvang van het plangebied maar zulks zegt niets over het aanwezig hebben
van 1l plekken op het eigen perceel van een woning.

bij

een

Niet duidelijk is, gelet op de tekst van de planregel, wat bedoeld is om als voorwaardelijke verplichting vast te leggen als het gaat om de instandhouding van hagen. Indien u hebt willen vastleggen dat bestaande hagen in stand worden gehouden is zulks niet helder verwoord. Daarnaast
ontbreekt indeze verplichting een verplichting om enkele bomen te realiseren en in stand te houden, zoals dit in de plantoelichting (p. l2ll3 wel is opgenomen).
Conclusie
Het is om vorenstaande redenen dat cliënten u verzoeken het bezwaar gegrond te verklaren en
het bestreden besluit in te trekken/te herzien.

Met

Bijlage:
* Ontwerp bestemmingsplan

Ontwerp bestemmingsplannen ter inzagê
Burgemeester en wethouders van GemertBakel maken, ingevolge artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening in combinatie
met afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht, bekend dat de volgende
ontwerp bestemmingsplannen ter inzage
liggen:
1. Gemert-Bakel Stedelijke gebieden,

oktober 201 5 (partiële berziening);
2. Gemert-Bakel Buitengebied, oktober 2015
(partièle herziening);

Àd. 1 Geme*-Bakel Stedelijke gebieden,

oktober 2015
Dit bestemmingsplan regelt de volgende
ontwikkelingen binnen de komplannen:
- Doonheide ongen. in Ggmert: realisatie

van twee vrijstaande woningen op het
perceel tussen nr. 5 en 't1;
- Dribbelheidseweg 10 in Gemert:
herbestemming van de aangrenzende
percelen van'agrarisch' naar'wonen';
herontwikkeling
Vqoi g$.nqe.6l isatie van
xrheden"én maximaal 6\'
,r nrrvY:rrrr!

ontwikkelingen in het buitengebied:
- Besterd 1 in Bakel: Uitbreiding van
het bouwblok ten behoeve van de
biovergistingsactiviteiten. Er vinden geen
wijzigingen plaats ten aanàen van de
varkenshouderij;
- Burg. vd Wildenberglaan 46a, De
Rips: het uitbreiden van het bestaande
agrarisch verwante bedrijf {reparatie
landbouwmachines en werktuigen) met
een loods;
- Jodenpeeldreef 9 in De RiPs:
vormverandering van het bouwblok ten
behoeve van de bouw van twee stallen en
een bedrïfswoning;
- Kuikenvlaas 2b in Milheeze: beëindiging
intensieve veehouderij en vestiging nietagrarisch bedrijf in het kader van het
VAB-beleid;
- Wildeman ong. en Geerdenhof ong. in
Milheeze: verruiming van de bouwregels
voor de vrijstaande woningen in het
kader van het Milheeze-Noord PIan.
ïwee aaneen gebouwde wonÍngen
mogên vrijstaande vi,oningerl worden
en de bouwvlakken vervallen waarmee
verruiming ontstaat voor de situering van
de woningen. Het aantal woningen blijft

Verzoek herbegrenzing provinciale
aanduiding "Beperkingen veehóud9rij"

Paraffel met de proceduÍe van het
:
onhverp beslemmingsplan "Gemert- , ..:,:
Bakel BuÍtengebied oktober 2015" wordt
het verzoek tol herbegrenzing van de
aanduiding "Beperkingen veehouderij"
overeenkomstig de provinciale Verordening
Ruimte 2014 in procedure gebracht met
in achtneming van afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht iAwb) door hei
verzoek met bijlagen gedurende zes weken
ter inzage te leggen;

Stukken inzien
De ontwerp bestemmingsplannen alsmede
'het verzoek tot herbegrenzing "Beperkingen
veehouderij" inzake het plan "GemertBakel Buitengebied oktober 2015" liggen
met ingang van 5 oktober 2015 gedurende
zes weken ler inzage in het gemeentehuis.
Hiervoor kunt u een afspraak maken. U kunt
deze plannen ook digitaal inzien via www.
:
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Zienswijze indienen

Ad. 2 Gemert-Bakel Buitengebied, april

ledereen heeÍt de gelegenheid binnen de
hierboven vermelde termijn schrifteli.ik of
mondeling ziln of haar zienswijze op het
ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken
bij de gemeenteraad van Gemert-Bakel.
lndien u mondeling uw zienswijze kenbaar
wilt rnaken, kunt u een afspraak maken via
de website.

za15
Dit bestemmingsplan regelt de volgende

Gemert, 2 oktober 2015

30 in De Mortel:
herbestemming van het voormalige
dorpshuis De Wilg van 'maatschappelijk'
naar'gemengd';
- Verkoop reslstroken: herbesternming van
zestien reststroken naar'wonen'.

geli.ik;

- Kapelweg ong. in Handel: realisatie
van een Ruimte voor Ruimte woning
door aankoop van een RvR-titel bij de
gemeente.
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Geachte tnëvfonlv, heëj

-

Bakel, stedetijke gebiedenn oktolier 2015"

,

Tct mij hebben z;ich gevl'end de heer en. mevrouw r,an den r\kksr woneírds te 5421 'I'C C;LMI:)Rï' a;rn de Fater llr^ Lol'*'eldstraat, 8'2, naar,aanleiding van het hieraravolgende"
Cllenten hebben lcennis genomen van het ont\tr€rpbcsremrningspl&t "Gemert - tsakel, stedelijke
gsbieden. oktrirber ?015. Middels dif hestemnringsplan is rvoningbouw rnog*.lijk gemaakt ten belrr:eve van een I ï-tal il,sningen:fra$ de $partlaan ?.4.
Narnens cliënten uÊnd ik hiorbij e:Írn rien$wljze,gericlrttegen vr ornoemd ontwÊrfr, nen kapie va;r
de puiiliÊatie van het bestreden ont\4zerp treft u bii,gaamcl aan.

De gtand,en van het bexvr,aar luiilen als volgt:

iïoodraaldhshaeffe aan woningbouw
'ïen
eerste is clisnt van m*ning dat er rnet hst anderliavige plan sprake is v-an een nieuwe stedelij,kc ontwikkeling gelet op de j'rri$pÍudenlÍe vlan de Alilel,ing.
Daarbij kamt dat cliënt*n ïan meËing zijn daÍ de tnelichr,iïïg $p dit prmt onvoÍletlig ën CIn?$r:gvuldig is,. Nier is aangetoond wat de regio,nals behselïe is en CIf'deze kan wnrden voorzitn bi$nen
rlr; trqs{aê{lde bebouw,ir,}g en ïrinn*r bestaand stêdellj,k gebïed" lbn aanzien van rleze regiohale
behoeÍïe is op geen enkele rvijze inzichtelíik gempsftïlpeveel cle actustre bëhoeíte is en o,f niet
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rceds in deze behoeÍtc vcilleriig is voorzlen, Ilaarbij is trr,rvendien nief gêkëkÊn naêr dê vÍilag
middels het onderhavige plan wordt voorrisn in de kwalitatitve behselle.

of

Water
'L'en aanzion va$
de

llaterparagraal merkt c.l,iënten op dar hieruit biijkt riat $n!CIld$crïde rekening
is gehouden mel de beiangen van íJmrïonenden. Ëovendien ziin errkele uitgangspunten die zïin
ber*$hreven irl de plantoelicltting niot verwerkt in de plamegeis. Ilit betekent dat de ui'tgangspirnten gr:en borging kennen en derhalve rie plantoelichting niet ovcreenkomt met cle plariregeis,
TÊn eËr$te wenÍit clienÍen te benadrtikkcn dat rseds uit de plan-toelichting b,lijkt dat ter ïllaalse er
spïake is van hoge grondwaterstiurden, mel narnc in dc winterpedod*s, dat tat problemen leidf.
Ciiëuten zijn van ill€ning dat als rerds bekend is dat er prohlemcn zijn mct de afwatering een
loênfiíe \,àn verhárding er toe zeil leiden <lat er noË rnc.cr problemen sntstaan. 'lle rneer i's zulks
zotgelij,k vocr het perceel van cliênten" nu bl,ijlt dat rrlen vcor hst plangebied het boui'rpeii wil
rvijzigen,Indi*n z.ulks betekenl dat men het perceel wïl <rphogcn zal dc aftruatcring richting het
perceel vàn ,cliënten gaan en zàl dit vo$r ,sÍfirzienliike sverla,st zorgen ! Overlast wa:arvooÍ cliënlen
u en de plojectontw,ikkelaar aansprakeiiik zullen stellen.
Tevens hlij,kt trit de plantoelichting rJal het noodzakeliik is dat,er een rvaïerberging op het perceel
zal worden ,gerealiseerd. Deze versi.ste r.vaterbcrging is,in ds pianregels'$p gerin enkeie w.ijze
verankerd- Vrrur d* projectont*'ikkeiaar hesfaat er clerhalve iin het ruimtclijk spoor) gcerr cnkele
verplichirrg om deze te tealiseren en ltï $ïsnd te houelen. Daannes is het voor de.rden (wax*nder
ctriënten) niet nrogelijk om de vereistr vooraiening te iatsn realiseren.

Parkcrcn
Ciiën(en zijn van mening clat oen te lage parkeernarrn wardt gelranteerd voar het,onderhavige
plan, tJit zal leiden tot pafkcerproblemen 1,i,:aardoor het rvnongent)l van cliënlen nog verder cal
afnemen. tiit de hereltening blijkt dat er I I parkeel:p,lekkon lvelden vereïst op eigen ferroin. Uit
de plmregels volgt ai dat dere parkeerpiekkcn niet op' 'eigen'ttimein? r,rrorden gerealiseerti.
F-chler gebleken is tevens dat er niet 11 m,á*Í tenminsle 25 parkeerple,kken nodig z.ijn vo*r het
*nrlerhnr"Íge plan. Cliënten zij,n van mening nu deze 25 uarkeerplekïcen niet op eigen terrein te
reali,seren rijn er ni:et mnet wnricn mscge*:sfkt aan liêt CInÍleihavÍgs plnn ïnínrÍ dát er mindsr

wótliagen moeten wsÍden toegestasn,als rnËn het noodr"akeliik acht onr tsch te bourven. O,elet op
de hilder die kan/zal ,on-t-sta&n is slesweÍkÊn aan cen plan waaltij op vocrhand al een tekorJ aan
parkeergelegenhcid is geconstateeid nietiuistDaarbij kornt dat wsrdt gestetrd ctat duiibe,lgeliruik van parkeerplekken in de publieke ruirntr* mogciiik is, ln dit vsfbanql wil|en cliêirtuq erop rvijzen dat dez-e stcllingnamc nict zorgvuldig is orrder,bouwd. Bij de ter inzage gelegdc stukken is geen parkee,ro,nderzoek waanrit dit mogelij,ke
dubbel.gebruik is r:nderbouwd. Mouht hierhij gedacht r,tri:rden aan ge,br$ik van par,keerpie,kket
bahorend bij het sportveld/kinddenrruin, merken c,Ii$nten op dat dit in rle weekenrien,r;riet z-*l op.
gaan affrgÊz-ien deze parkeerplekken dan zccr intensief'r',urd*n gebruikt.
Daarnsast dient te wurden a44getoand dal hei duhhelgehruik zoais dit rvordt aangensmeh ooh
inuge'fij'k is eir niet eerdcr bij de vaststelling van' sndere plannen reeds is aangËnomen waar<loor
ze nu eJri*d,ubbol *:rrrcien Êebraikt"
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Groen
In de plantoelichting is aangegevefl dat niel hehoeft te,wsrc]en v$iiiaíur aan de groennorrn in
HOOR, Cliënt*n ztj,n van rnening dat ten onreohte niet r*'ordr vasrg€houdcn aan ds groennorm
zrlal$ dÊre is cpgenomen in vastgÊsteldc rggels,&elÊÍd. Cliënlen zijn van mening dat de genreenïeread gehourjen is bij de vasÍstelling vên €Ën plan. de eigen legclgev,ingl,beleid tC volgen. t'Iet is
niet g*bleken dat in casu sprak* ïs ran dusdanige bijzondere r:mstandigheden die onv:oorzien en
onhilïijk'roudeil zijrq daL ksn wsrdEn aftewek*n van een eêrd€ï gË$telde sR your cen ieder geldende norm.
Heeldkwaliteitspla.n
Is aïl,ikel 11 onder e. is aangege?'en dat plannen rvarden getsetst aan het beeldkrv,alÍteitsplan clan
rr,eÏ welstandsnota. De planto*iÍchting sprer:kt van èen specifiek bêêldkwatiïeÍsplan. i)it speci'ltei<e plan is echter niet als loetsingskader verankerd in de pÏanregels. De planregel laat ruimle
&:aafilên karr rvorcicn goloetst,
FIora--Saunn
ï-;,.it de plantoelicht,inB lolgÍ dat er nag nacicr ondelzock moet rvnrden vcrricht naar de êanu,rszig:
heid van besuhermede lloia en fhuna in het plangebied. Ten eerste is cle ei.e vnn rlit ondÊffiosk
nipt vrlctgelegd in de plaruegels z*dat sl.oop en nÍeuwbourv reeds kan ziin uitgev:oo,rd zo[der onder-zosk. I)aarnaast zij,n clíënten van meni*g dat vooraf-gaande aan dE lraststelling van het bestemmingsplan een dergelijk onclcrzoek ter plaatse rnoet zijn verrichr ten einde duicletijkheid te
hebtien o{'kan w,orclen vo:ld*an aan de tesëls trit de wet.

Bclangtn cliënterr
Fl,et :riet eÍ naaí uit dat het ra'oonklimant van cliënten hehoorlij,k zal,gaan versleoht*ren. Àchter
hun ir:oning. 1ryaar het nu, gÍoen is en een speeltuinlje is, zal gebourvd gaan worden. Met allc gevolgen rràn dicí. lJitr;icht nul, l:ermindering lichtinval (zonuren),aaneienlij,ke rr:aardedaling vran
de wcrning. l,erlie,s privacy tlti ts*::nafire hitrder,

Ilat

geen rekening is gehouden

m*t de,lrelangen van cliênten blijkÍ eens te meer uit het ontbrêken

van eËn bezrrnninesstudie"

Cliënten zijn dan nok van mening dat er eeil on?rÍlrtvêardbaar vËrlie$ van w$CIngênot zal optreden.

Rcgdr
Peil
1 'l lí) nail
het' {titlwpeil avereenknnstíg de gemee*tel$ke bauwterardafiin:g, dan wet,tndian gean
peíl a*etrenkamsltg de baux,r,erardening is vast te stelíen, ehaogtë vuft hel
a, a t v y*.t..

tgrt::e,i"tl;,

Clienten zi,i:h viiÍl rnening dlt (zeke.r gezien de oprnerkiag uit cie planloelleht,ing cver aanpas,sing
bouwpe,iÍ) dat arrikel 1.1 1{} ni*t e*rgvur,ldig is, In de p,lanregels zoals thans qpgesteki is het mogeItjk cm hct terrein !e verhc,gen {sodal het l,vater naar andere percelen aflocpt} en de woning r,:anaf
dat punt rrp te riChten zodaï ea \à"aïefoVÊrlsst ont-rtáát Cn dc bebouwing ten opzicht van de woning van clienten nok hrrger is"
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a" Hur$clgebauwen mo1pn uíttluitën{} bínnen het botmvlakw(trden gehou**tl wadrbi.i
teuens gtldl dat deze gebauw-d diení tê n'$rden:
n tla voorgevelrooíÍijw naal de weg gtkeer'de bourrgrens usn het hauwvlak, ol'
n*xirnaal I *tl ptxtr- of eeÍzter de taar{íeveLraailijnl nnar de weg gekeer'
de beuwgrsns mits de clJstand fiter de ï)erteelg:rens minimaal 2 ml berír*agt;
h. in *fw$king v:riyj h(l warufga;t-nde ziin oversclllrifdingen van lrct lsowwlak daor
n7s4 es:ge s t h ikt e b o uwde le n, za a Lr h ul kn ns, ove r s Í e kke n e n b l a mr amen t oe&e s t ilel,
mits de díe.pie van dit ondergeschikte brsuwd*eí nlet vtter be$tuugt don J rnt ën
e.

de appen'lakte niet meer dan ó

m2:

Cliënten ${snsen op te rnefken dat de pl,anregels in cornbinatie met de plankaart tot cnduideiijk.
heid le,iden bii cli*inten ten aán?,ien van de sifueri,ng van ep íe richten l4ioningen. In dit verband
wij,zen cliirnten erop clnt 6,1 Èndcr a toËstaat d;rt er woningen rporden opgerícht. In artikel 6.2.2.2.
geldt als voorrvaards dat een ho,$fïÍgebouw hirurcn het bourwlak nroelworden opgelicht. De
plankaart leert dat er in het plangebied t'"r'ee grotê lxruwvlakken aanwcr.ig irijn. In dat l*ader is het
derhalvs met doze planregels rnogelij,k orn een woning op te rich.ten nagenoêg op de plangrens en
buïten het hourv'rlak met d;e nádere aanduiding cvrer het ean1al op te rich,ten woniugen, trIet verbaast cliënten dan ook dat de bcruwvlnkken niet beperkt rijn tot het gnbied rtaar de maxiinum
aantal op te richten woningen ziin aangegev*n.
t'o o t'n:aarde I $ ke

t

6,2.

j.3

v

erplit ltting

Voorwasrdeliike bry*liitge* l,b.,v. de ontt*tihkeliacatie t'Spofilaan 2-4

ia

Ge-

ftrerÍ'?
lw],u61*rr rrt,kcerplaatsen:
6I; R**íixstie ew in
',t-and
!ítt gebntíkvrsn de gt:*nden en behauw:ing hinn*n het plartgebied vrsn de pLuncrtwíícke{ing Spertlaah 2-4 ítt GentetÍ, intlien ter ï}l{ë{}í;ë ven de h,uuwaandaid:ing tsfla,iilssrx$s pap:'
í*erwsrrn - filtartlacnl vni7lfi€l: rían Í I pat:írnerplalaften :iin gereal[seerd eh in stand ge-

h?'tiden,

b.

Rtaiis*tíe en instantl ltouden hngen:
itet gebruik uarc *e grond€,n en hehnut"*ing rctanE1 binntn hei plange:hied van de planantv:iftftsling Sportlefln !.4 in {,itm*t, indien hirtnen 2 jaar nír qfgi,fíe \tfitz g,rtlgeuitrïsuergunníngen voor hei realisercn van 5 wouneet hÈíleni wCInínge+z,tAr plgatte
u*rt de a*nrluit{ing '.rpee jlieke vartn vafi gro€tr: * hage*', geen hagen riin a*nge|tl;rln'Í en in
stmd gehluden.
Niet duideiijk is, gelet op {ie tÈkst van de planregel, wat bedoeld ,is orn als voorw-aatdelijke v,erplichïing vflst-te ieggen,. Htt homt cliënlen vour tlat u hebt vást '*,illen lcggen dat or lcnminste I I
parkcerplaalsen aaïwefiíg moetcn zijn in het plangebied zodra ,rie woningcn zij,n gerea!,iscerd en
in gebruÍk gen$,merl llit staat er niet, althans níet helder. Beirnntlien (tie o,ok palteer,norn) is het
aánïài van I I niet rioldoende rn zijn cliEntel van rncning rÍát deze i I plekken op eigen pêlcëel
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bij een 'nionins a&nwezig moeteu aij,p. Thans wordt een eis van I I plekkeu neergelegd Ín het pu...
bli.eke bestel voor dÊ onrvang \ran het plangebied i14àÊr
zegt niëts over het aritr*ezig hebben
van l1 plekken op het elgen percÊel van eÉt won:ing "xlks
Niet duidelijk is, geiet op de tckst van de planfegel, wat bedoeid is om als voorwaaÍíIelljlce verpiichting vast te leggen als het gaet cm de iastandhr,ruding van hagen, Indien u hebt wilkn vsstIeggen dat bestannde hagen in stand wrrrden gehoude* iszulks niet helder verwsord. Dasrhaa$t
ontbreekt in deze verplichting een verplicht:rng sm enkele bo:men te reatisef,en en in stand te hou*
den, eoals dir in de planroelichting (p" l2ll.3 wel ïs opgenornen).
Coaclusie
I{et is om irorehsÊaande redenen dat clieutca u vetz.óeken het hezl*:aar gsgrí}nd te verklar€n en
het bestreden besluit in te trekkenlte helzien.
Met vriendeii,f ke groet,
D,A.S

Dhr.nnr.

J.ï.F. van Berkel

Bijlage;
* L)ntwerp bestenrmingsplan

To:049236á325

at: 10-NOV-2015-14:34 Doc:311

u

Page:OOó

To:04923ó6325

KànHtê('s.j'icÍogrrlttosótr

.i PÈstus: 23C00. 1 t tl|) D

Beziiêk:iiaaËi. OrrdeiiuStJórrlarr*d:136-J24.

M Ànsteidm

b-Hcnogctr.\ósch TelcÍbon via

AnÉl(rdrtn

ONïI\IANGEN

AA}TIËK
AANTEKENEN
Gerneente (iemer1- ïlakel
t.a.v. gerneenteraad
Posthus 10000

5420

e

DA $Fth.{nKï'

Fer telefê,{

{l 49,73 6,{>}

25

Bij an{wrrul:d vermelden:

I!,ehfludeld door:

Ilafum:

cltv.2,.1a.0,s!l?2,0

Jr',8

10 novem,ber 20,i5
F,*x: 020.6!)14737

ïelef,u n: 020.ó51Íi8,8,8
e-

malk j. ri.berkel@das.nl

Betreft: Zienswijze fàm. Van dcn.Akkrr
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B*ket, stedelijke gebieden, trktober 2015*

Ge,achte mevrouw, heer,

Tot mii hebben zich gerv:end cle heer Ën rnêvíru\p van den Akker woaende te 5,421 ï'C fiHMERT aan de Fater Dr. Loiïeldstraat 82, n:rar aanlcirling van het hiernavnlgenele.
Clinnren hebo-en kemris genorïri:n van hoï ontrver-pbestemmingsplan'oGernort - Bakel, uted,e,lijke
gebiede-n, oktcber 20 tr 5,, Midde,ls dit lresten,rlingsplan is woningboulv rnogrllj,k gemaakt ten'behoeve rraÍl effi I I -ïal woning$n:aÍrxl de Spo*iaan 2-4.
Narnens clienten zend ik hierbrj ee-n aieuswijxc gcricht tegen voclrn$$md:nntra'eq:r.
publicatie varr het bestrerlen ontw*rp treft u bijgaand aan.

I:el kopie van

cle

Do grondcn van het'beswaar luiden als

vcil6;1;

N*odraaklbêhoêftê arn wÍfninghouw
Ten serste is ptrient van mening dat er met het onderhavige plan ssrake is van een nieu,*e stedeliike ontwikkeiing gelet up de jurispnlcieniie rrande Af."delihg.
Daar,bij k*rx rint elirlfilen v:*n rnenin,g r,.ijn dar ds toelÍotlt,lng op ditpunf onvolledig on oilz{rrg*
vuldig is. Niet is 'aangetoond '*vat de rcgionale behocfte is en oidezc kan worden r,oorzirn binrren
rle bestaarrde hebouwing en binnen bestaand stedelijk gebied. Ten aanziryr valldëze regionale
behoe,fte is op geen enkele wijee ine,ichteliik gem,adit
de actuele behoe,fte i"-e en of ni,er
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voorrien. t)aarbij is bq:vendien niet gekek*n fiiinr de vraag of
mieltlels het snclerhuvige plaÍr w{irdt vo$ruien in de kwalitátieve beinrcÍle.
reÊds in der",e beh$efle vellledig is

\iletsr
Ten aanzien r.ar de tr?aterparagf,aaf,ffieïkt ciiënten oFJ dat hier,uit blijkt <iat onvckloende rekening
is gehonden mct de bclangen \i&n om1ryó:nenden, Bovendicn zijn enkele uitgangsp,unten die zii,n
hascihreven in dn plantoelicllting nieï verwerkt in de planregeis. Dit beteksat dát de uitgangspunten geen bcrging kennen err derhalve de plantaelichting nist ol'ereenkomf met de planregels.
Ten eerste wÊÍt.dt {rliëatsn te benadmkken dat reeds uit de plantoe}ichting hli|kt Oat ter plaalse er
sprake is van hoge grondwaterstanden- met name ln de w,inte_qperiodes, dat tot pto,lilernrn leidt.
Client*n zijn van rnening dat als reeds bekend is clat er problemen ui.in met de afiryalerirrg een
tr)ennmc van \'Èfhaïding er loe zal leïdrr-n dat er nog meer probleíÍrerr nnt$táán. Te m-cer is zulks
zrrgelllk vocr het perceei r':m c,}iënterr, nu blijkl dal men vn*i het plangebied het bournrpeil wil
w[ieigen. ïndien e;ulks bEtekent det men het percecl *-il i:phogen z*l de a{ivateling richt)ng hei
perceel ï,&n cliênten gàên en ual dit vosr aaneicnliike overlast xrrgen, Orerlastr rfràêrv$(;r,cliënteR
u :€n d€ projectnnt'r.vikki:lanr aanspraksllj,k zullen stellen.
Tevens blijkt uit tle plarltoe,l,ichting ilal het n,oodzakelijk is dat cr ceÍi r.vate.rbcrging op het pcrceel
zal rvorden gercaliseerd. I)Êze'vweisle waterberging i,s in de planrcgels op geen enkele xij'ze
rierankrrrl. Vnor de,projectcrnt*'ikkel.a.r hestaat er clcrhalle (in hef ruimtelijk slloor) Ëe$n enkelË
v:erplichting offi deze te Íeêliseren en in siand te houden. I)ass6p i,s het vilor denlen {w,aaronder
cliênten) nipt mogelijk om d$, vÍir{}iste voarlie'ning,te iaten realisere.E.

*arkcrcn
Cllënten zlj:n lti-in moning dat een te lage parkecrnorm *rordt gehafitecrd r.'oar hei onderhavige
plan. ilit zal leiden t*l parkeerprohlemen w'aardilóf heï ïvCIongenot van c,liënt*n uog verder r,nl
afiremen. Uit de berekctring btiikr dat er I I parke$ïplekk€n'wrord6n verei,st op eigen terrein" IJit
de plaruegels volgt al dat deze paràee,rplekken niet op 'eigen tcncin' worden gcrealiseerd,
Echter gehl,eken is tEvcns dat er niet 11 maar tenm,illste 25 parkeerplekken nodig zijn rioor het
onderh.*víge,plan,. Cliënten r,ijn van mening nu deze 25 paikeerplekkcn nict up eigen'ten:ein Ír
rcaiiseren zijn er niet moct wonlcn mccgervcrkt aan het onderhavigc plan maar dat er minder
wóiringen moêtên wCIrden tocgcstaan als rll€fl :het n$ildzakelij,k acht,onr ïoqh te borirvpn. Gelet op
de hinder die karu-zal on-tsta$n is inËelverken aair ee4 plan waarbij op vonrhand al e*n lekfrrÍ aan
parkeelgelegenhcid is geconstaft Èfd niét juisa.
tlaarhi.i knn:rt dat wolclt gesteld dar d.ubbel,gebruik v+a parkeerpl,ekk'en in de publíek* r*imfe m*.
geliik is, ïit rlit ver-band r,villen cli{inteii erop rvijz,en dat dezc ;"tcliingname nict zorgvuldig, is aadcrbouwd. Ilii de ter inzage gelegdc stukken is geen parkccronderzcek rl.aaruiÍ dit nogelijke
dubbri,'lgehruÍk is cnrlerboLt\ïd,, Macht hierblj ,gedachr wardqri aan,g*brui:k vari parke*rpiekkEn
behorend ijij ïret sporiveld/kindcentrum,, merken cliënten óp dàt rlit in de rveekenden niet zal opgq4n ryqgetien deze parkeerptekken dan zecr intensief worden gebruikt.
l)aamaast tlierrt te worden aengetoand, dat het dubbelgebruik zoai,s clit wonlt aangenomen ook
rntigelij,k Ís en nieÍ serder hij dc vaststellÍng vsn Sn.dsfe plar,rnen reeds is einngenilmcrr waanlocr
ze riu ciriedubbei worclen gcbruikt.
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Groen
In de plantoe.lic*rt,ing ïs aangegerren dat niet bchoeÍi te wclrden vóldàan aah de gíoennorfil in
HOOR, (,llienten zii:n van msning clat ten oírechte niet wordt vastgeiroilden aan de gËo€nnorm
,*oals deze is opgenornen irl vêËlgestelde regels,lbeleid. Clierten ziin van fisning daï de ge,rneen*
teï"tad gehcnrden is hij de va$tst€lling van een plan, de eigen regelgeving/beleid te vclgen. Het is
nict gubleken dat in caslr sprake is van dusdanige bijzondere omstandigheden die o,nvt:orzien en
onbiliijk zCIudetr zijtr, ciat kan worden afgewcken van 6Ên eerder gestslÍjs Ên l"oor $Íin ieder geldende norm.

iteitsplan
In artikel l1 orrder e. i,s nangeger,en dat planner w:crden getoetst aan het beeldkwalite,itsplan clan
rael welsta.rrdsncrta, IJe planroelichting spreekt vàn sen specifiek beeldkwalitcitsplan. Dit spec!
fï,eke plan is echler niet als tr:etsingskader verankerd in ds pïanregeis. De planregel laat ruimte
lI eeld kr*'nl

rrllaafagn kan wo,rden getoet,st.

Flo,ra.Faunr
de plantoeliehting voigt dat el nog nader onderzoek mcet lnrorden verrisht naar de:aaaw:eielgl
heid r,an besshermede flora en fhuna in het plangebied. Ten eerste is de eis van dit oriderzoek
niet vastgclÊgd itr de planregels zod;rt sloop en nieurvbe[rv r€6ds kan aijn uitger,,oerd zonder ondenroek. I)aflrnaa,st zijn cliënten van rnening dat voorafgaande aan de vaslstell,ing van het bestenlmingsplan een elergel$k onderv-oelc tet pl.aalse moet zijn verrichí ten einde dtridelijkheid te
heliberr of kar: r*ar:den voldaan áafi dÊ,regel* uil de wet,

ï,it

Bel*ngen cliënten
I"Iet ziet er nflaÍ uit dat het woonklimaat van cliënten behoorlijk zal gaan versleehteren. Ac-hter
hun woning, l&saï hot nu groen is en een speeltuintj,e is, :ral geboulvd gaan rvolclen. NIet alle gevoigen van dien. Uitzicht nol, verminderÍng lichtinv:al izouuren),aanzienlijke waardedffling van
de rv'oning, verlies privacy en toelizune lrirlder.
I)at geen rekening is gebouden met ci* bslangen
van een bez.nnningssludie,

\,ran

cliënten blijkt eens te meer uil hef ontbreken

Cli*nten zijn dan È(,k l.an nrening dat er een onaanvaardlraan vëflies v'sn woCIngeno,t zal optreden.
Regels

Peil

Í.l l{} peil
het hau,wpeil aver:een\fim{Iig dt gemeeníeliilv l;ouwverartlening, danr*:el índien geen
peií overetnkam^stig de hou*vverordtning is vtlsÍ le xtellen, de hoogte vun her algew:erkte
ÍeÍ,rein:_
,":an

mening dat {ueker gezien de opmerking uir de pl*ntoelichting íJver aaÉpas:sirlg
tloulpeil) dat artikel 1.1 10 niet z.rrrgvuldig is. ïn cle planregel,s z*als thans opg*slrld i; het rÍr$gcliik onr h€t têrrein te verhagen (zodal het water naar andere percelen ailoapti en de r+roning vanaf
dat punt op tc richten zodat *n wateroverlast antstaat en ds bebouwing ten opzioht vair cle, *onirg van clienten ook hcger is.
Clienten eijn
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a,

Situering/plankturt

lt rsur+tt

CilV.i I t.089t:C

l*ksandaíding

I'Iaafilgel:tutwen ïnogen uitsllrtterxd binaen het houvuvlakworden gebouwd wadt hij
ítvar,,r geklt dêt dtze gebouwd tlie'nt te'w$rd<!'n;
tn de voorgevelrrsoilijnr ns6r de wvfi gekxerdt li*uwgrerÍr t){In het bowry-

v{oh af
maximtxil

I

m,I wot'- nt'athïer cle vaorgeve{raoíliyv n**r de 'uveg gakeer*
ek"t bauwgrens nzits de *rt*nd me{ de pert:eelgrens mtnimssl 2 w:I be-

druag{;

à,

in dfuifkingvan hel vilwefgdande,ziJ'Ít t ver,tc-lníjrííngen van Ízsí hpwwlak door
tsnrlerge rchíkfe bau**deían roat s balkCIns, oter.s le kken en blaemrarfte n tëe gest$arl
mrts de diepte van dit *ndergesthikte howrdeel niet rxeer' hadraagt da* I rnl en
de oppervlakte niet mter dan 6 tnr"

Cliënten wËRsën op te merken,clat,ds planregels in c*mtrinatie rneÊ de plank,a!fft tot cnrluideliikheid ieirlen blj cliënten ten aanzien van ds,siïLlering van op- 1e ríChren wrlningen. In dit verl;and
wij,zen clíËnÍon erop dat,ó,1 onder atosstaaN dat er wonihgen w'orden opgericht. In artikei 6.2.2.2.
geldt als vooÍwaaÍde rlat ee.n haofclgebnuui hinneÍ, het ltouwvlak ffoet :r&:oïden $ligeïicht, lle
lrlankaart leÈrt dàt er in hel plangcbied tree grole bouwvlakken aa.nwczig ziin. Irr dat kader is he.l'
derhalvc met dêze planregÊls mogelijk om êên uaning op te ri*hten nágenoeg op de plangr:èns en
buiten het bouwlrlak met ds nadere aand.uiding ct'er het aantàl op te richten ïtonillgen. Het verb*ast rdiënten dan ook dat de houwvlakkcn niët hepe*t zij,a tot het getried rvam de craximum
santal op te riohten u'oniïrgcn zijn aangegevwn.
ïí*arw s *r de { ti ke uerpl ic hting;

$Spa;rtlaan2-4
c 6,I,1,3 Yoorwa*rdelij*e &epa{ingen Í.b,u de aníwikl*ell*tatie

in G*

tlrgïÍtt

Ír

RtsHsrríi* en ifi stttnd h*u;rler-t puríree,rptaa-t,ï,sn:

g{sr:aík v:ttn de gronde,rt en beb*uw,ing hircnen het trtlang*ízied van de pktnarztwikkeÍinx Sportíaatt ?.'I ín {}emert, indien tet p{u*tse v*n tÍ* b$,w1pua&d.trítílwg t*f+t$kande parkeernorm * ,gpcrtla*n' r*inder dun 11 park*erplatltssfi ríjn gere$liseerd en iw stuná geHet

h*uden"

h,

Reslisatic ea ín sl#nd h*ut{en h$gett:

lLet gebrztík van de grontfun en bdia nvingxalang htlrnen heÍ,plilnsebied van rle p{anrsnl"
piÈ&*/ílrg,Íptlrtí-asn 2-4 in,Gl-wsr1. irydipn hinnen 2'jaur na +tf,gi/ie v:an *nt:gei:íhgsier'*

gunníngtn vrtor heÍ r(nlhertrn vun.S.wooneenhedew vtwningen tcr plaatst
v*n d,e axhtluiding 'sptci/ieke vorrrt ïtfrrl grllsÍn - hagun', ge;ery hagen zti-n aungep:lant enin
síttntt gehoudert.

Niet duidël,ijk is, gclct op dc tekst l'an de planrcgei; wát,bedoe,id ls om als l.oorwsqrdelij,ke verplichting v:asr,te,,leggerr, }{et kornt clienten vuer clat u,lr.ebt vast wi,llen leggen ciàt ei tenminstË l1
parkeerplaalscn aanrvezig moeten zrjn in het plangebied zodra de wtlningen zijn gerealiseerd cn
in gslrruik genCImslr. Ilit s,ta"at er, niét, althan* nier helder. Bcvendien {'.zie oak parkcernorrnJ is het
aantal {ràn 11 niet :':nldttende en eijn cl,iërit*n van mening rlat dere 1 I p1,e,kken op eigen perceel
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biÍ een wonlng aanr/v-euig moetea zijn. Thans wordteen eis rran I1 plelcken neergelêSd in het publieke bestpï voor de $mva$g van het plangebied maar zerlks zegt niets over het aifivgeaig hebben
l:an 1 1 plekken op het eigen perceel v*&fl eêÉ woning,
lèiet duide.l.ijk iq, geles cp de tekst vên de planregelo wat bedoeld is om als voorwaardeIijke verpliclrting rast te leggen als het gaat ffn de instabdhordiÍrg v*n hagen, Indien u hebt willen ve$tleggtm dat bestaande hagon in starui worden gehoudon is zulks niet helder verw-sord. Daarrraast
ontbreekt in der,e verpïichting een verpliehting om 'enkele bomen te realiserEn en in stand te houden, zrrals dit in de plantoelichting (p. 12/13 *et is opgenomen).

Corelusie
Het is cm vcrenstaande redenen dat clignten u vë.i?oekeir het bezwaar gegrsfld te v.erklai!êÍl ea
het bestrcden
t in te trekkeni{e herzien.
h{,et vriendeli

tsijïag-e:

* Ontwerg besÍemmingsplan
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