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Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1

Aanleiding
De initiatiefnemers zijn eigenaar van de percelen ter plaatse van de Boskant 41 en 43
te Handel en hebben de mogelijkheid om de twee percelen aan de achterzijde van de

woningen te kunnen kopen van de gemeente Gemert-Bakel. Het college van
burgemeester en wethouders heeft besloten om de betreffende stroken te verkopen. De
aan te kopen percelen hebben beiden een oppervlakte van 89 m2. Met beide
initiatiefnemers is voorts afgesproken dat de gemeente Gemert-Bakel de bestemming
na de aankoop wijzigt in de bestemming Wonen'.
Om de bestemming van de aan te kopen percelen te kunnen wijzigen in de bestemming
Wonen middels opname in het, in voorbereiding zijnde, gemeentelijke veegplan dient
een ruimtelijke onderbouwing te worden opgesteld, welke dan bij de planstukken van
het veegplan wordt gevoegd.
Onderliggend document betreft de ruimtelijke onderbouwing en hierin wordt het plan
toegelicht, gemotiveerd en onderbouwd.
1.2

Begrenzing plangebied
Het plangebied is gelegen aan de achterzijde van de woningen aan de Boskant 41 en
43 in Handel en maakt onderdeel uit van de bebouwde kom. Op de volgende pagina is
in figuur 1 de ligging van het plangebied weergegeven. Het plangebied is gelegen op
de percelen die kadastraal bekend staan als gemeente Gemert, sectie B,
perceelnummers 2664 en een gedeelte van 2668 en hebben een gezamenlijke

oppervlakte van circa 89 + 89 = 178 m2.
1.3

Leeswijzer
Deze ruimtelijke onderbouwingbestaat uit vijf hoofdstukken en enkele bijlagen. Na dit
inleidende hoofdstuk volgt in hoofdstuk 2 een beschrijving van de huidige situatie en de
gewenste situatie. Vervolgens is in hoofdstuk 3 een toets op het relevante Rijks-,
provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid beschreven. Hoofdstuk 4 beschrijft de
milieutechnische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. Tot slot voorziet hoofdstuk
5 in de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan.

Figuur 1. Kadastrale situatie. Plangebied rood omkaderd.

Figuur 2. Ligging plangebied (rood omcirkeld).

Hoofdstuk 2 Huidige en beoogde situatie
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Ruimtelijke en functionele structuur
Het plangebied bevindt zich aan de achterzijde van de woningen aan de Boskant 41 en

43 en is in het zuidoostelijke deel van de bebouwde kom van Handel gelegen. De aan
te kopen stroken vormen de grens van de bebouwde kom met het buitengebied. In de
huidige situatie bestaat het plangebied uit graspartijen en zijn er enkele bomen

aanwezig. Ook is er een bestaand bijgebouw aanwezig (figuur 3). Aangezien het
plangebied onderdeel vormt van een woonwijk zijn er in de directe omgeving van het
plangebied voornamelijk woningen gelegen. Op een afstand van 300 meter, in het
centrumgebied van Handel, zijn enkele voorzieningen (horeca, bedrijven, detailhandel)
gelegen. De gebieden ten zuiden en westen, direct grenzend aan het plangebied,
bestaan uit bossen.

Figuur 3. Bestaande bebouwing ter plaatse van de Boskant 41 en 43 te Handel.
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Geldend bestemmingsplan
Voor het plangebied is het bestemmingsplan Bestemmingsplan Handel, De Mortel en
Elsendorp (vastgesteld 01-07-2013) vigerend. Conform het bestemmingsplan rust er
op het plangebied de enkelbestemming Groen en de dubbelbestemming Waarde Archeologie 5'. In figuur 4 is een uitsnede van het vigerende bestemmingsplan
weergegeven en is het plangebied met een rood kader aangegeven.

Figuur 4. Uitsnede bestemmingsplan 'Bestemmingsplan Handel, De Mortel en Elsendorp.
Plangebied rood omkaderd.
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Voorgenomen ontwikkeling
De initiatiefnemers hebben het voornemen om de percelen (aan de achterzijde van de
woningen aan de Boskant
41 en 43) met de bestemming Groen , deels overeenkomstig

de bestaande situatie, in gebruik te nemen als tuin en deze gronden zodoende bij het
woonperceel te betrekken. Binnen de kaders van het vigerende bestemmingsplan is dit
voornemen formeel echter niet rechtstreeks toegestaan. In artikel 8.3.1 wordt het in
gebruik nemen van deze gronden voor wonen tot strjdig gebruik gerekend. In het
bestemmingsplan zijn geen afwijkings- of wijzigingsbevoegdheden opgenomen om het
initiatief mogelijk te maken waardoor een bestemmingswijziging noodzakelijk is. Hierbij

zal de enkelbestemming Groen gewijzigd worden in de bestemming Wonen . De
dubbelbestemming Waarde Archeologie 5' zal behouden blijven.

HOOFDSTUK 3 Beleidskader
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Rijksbeleid
3.1.1 Nationale Omgevingsvisie (NOVI)
Op 11 september 2020 is de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) naar de Tweede Kamer
gestuurd. Met de NOVI geeft het kabinet richting aan grote opgaven waardoor
Nederland de komen 30 jaar verandert. Nederland staat voor een aantal urgente

maatschappelijke opgaven, die zowel lokaal als regionaal, nationaal en internationaal
spelen. Grote en complexe opgaven zoals klimaatverandering, energietransitie,
circulaire economie, bereikbaarheid en woningbouw zullen Nederland flink veranderen.
Nederland heeft een lange traditie van aanpassen. Deze opgaven worden benut om
vooruit te komen en tegelijkertijd het mooie van Nederland te behouden voor de
toekomstige generaties. De NOVI biedt perspectief om deze grote opgaven aan te
pakken, om samen Nederland mooier en sterker te maken en daarbij voort te bouwen
op het bestaande landschap en de (historische) steden. Omgevingskwaliteit is het
kernbegrip: dat wil zeggen ruimtelijke kwaliteit n milieukwaliteit. Met inachtneming van
maatschappelijke waarden en inhoudelijke normen voor bijvoorbeeld gezondheid,
veiligheid en milieu. In dat samenspel van normen, waarden en collectieve ambities,
stuurt de NOVI op samenwerking tussen alle betrokken partijen.
Bij kleinschalige ontwikkelingen op lokaal niveau dient rekening gehouden te worden
met een gezonde bodem, schoon water, behoud van biodiversiteit en een aantrekkelijke
Ieefomgeving. Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan is een kleinschalig
initiatief passend binnen de nationale omgevingsvisie NOVI. Uit hoofdstuk 4 blijkt dat
de genoemde milieuaspecten geen belemmering vormen voor het planvoornemen
waardoor er vanuit de Nationale omgevingsvisie NOVI geen belemmeringen voor het
initiatief bestaan.
3.1.2 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld. In
deze structuurvisie wordt een samenhangende visie gegeven op het Nederlands Rijk
tot 2040. Kernwoorden in het SVIR zijn concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig.
De belangrijkste verandering is het terugtreden van de Rijksoverheid op het gebied van
ruimtelijke ordening. Lagere overheden, waaronder provincies en gemeenten krijgen
een grotere rol volgens het principe decentraal, tenzij '. De gebruiker moet weer
centraal komen te staan. Het Rijksbeleid richt zich daarom op het vereenvoudigen van
de regelgeving. Hierdoor zal de bestuurlijke druk afnemen en ontstaat ruimte voor
regionaal maatwerk. De verantwoordelijkheid voor de afstemming tussen verstedelijking
en groene ruimte op regionale schaal laat het Rijk over aan de provincies. Het Rijk
versterkt de samenhang tussen de verschillende modaliteiten en tussen ruimtelijke
ontwikkelingen en mobiliteit.
Het Ri k heeft drie streefdoelen geformuleerd waaraan 13 nationale belangen zijn
gekoppeld. Het Rijk heeft voor heel Nederland twee nationale doelen gesteld (nummer

4 en nummer 8). Daarin wordt gesteld dat effici nt gebruik van de ondergrond van
belang is (zorgvuldig ruimtegebruik) en het verbeteren van de milieukwaliteit (lucht,
bodem, water), bescherming tegen geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico's. De

overige doelen en belangen zijn geografisch weergegeven in de Nationale
hoofdstructuur. Het plangebied is niet binnen deze Nationale Hoofdstructuur gelegen.
Hierdoor zijn in d t geval alleen de algemene regels van belang.

De bestemmingswijziging van slechts twee kleine percelen is niet van nationaal belang
en leidt tevens niet tot een grootschalige ontwikkeling welke van nationaal belang zou

kunnen zijn. Er kan worden gesteld dat de SVIR geen belemmering vormt voor
onderhavige ontwikkeling.
3.1.3 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) geeft richtlijnen voor de inhoud
van bestemmingsplannen voor zover het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen van
nationaal belang. In het SVIR wordt bepaald welke kaderstellende uitspraken zodanig
zijn geformuleerd dat deze bedoeld zijn om beperkingen te stellen aan de ruimtelijke
besluitvormingsmogelijkheden op lokaal niveau. Het Barro bevestigt in juridische zin die
kaderstellende uitspraken. De normering uit het Barro werkt zoveel mogelijk direct door
op (het niveau van de lokale besluitvorming. Bi besluitvorming over
bestemmingsplannen moeten de regels worden gerespecteerd. Het merendeel van de
regels legt beperkingen op, daarin is een gradatie te onderkennen. Deze zijn
geformuleerd als een 'a-mits', een , voor zover , een 'nee-tenzij, een 'nee-als' of een
stringente 'nee' bepaling.
In dit geval wordt gebruik gemaakt van een separate planologische procedure, de
ontwikkeling wordt middels een aanpassing van het bestemmingsplan mogelijk
gemaakt doordat de ontwikkeling passend is binnen het provinciale beleid. Voor het
overige worden er geen toevoegingen of overwegingen gemaakt om extra
mogelijkheden of een gradatie in mogelijkheden op te nemen. Het Barro s dan ook niet
relevant voor deze ontwikkeling.
3.1.4 Ladder voor duurzame verstedelijking
De Ladder voor duurzame verstedelijking (Ladder) is een instrument voor effici nt

ruimtegebruik, met een motiveringsvereiste voor het bevoegd gezag wanneer er nieuwe
stedelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk worden gemaakt. Op 1 juli 2017 is het
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd, waarbij een nieuwe Laddersystematiek

geldt. Deze systematiek is opgenomen in artikel 3.1.6 Bro.
De Ladder voor duurzame verstedelijking is in principe een uitwerking van Nationaal

belang 4 uit de SVIR (effici nt gebruik van de ondergrond, oftewel zorgvuldig
ruimtegebruik). De Ladder is ervoor bedoeld dat zorgvuldig wordt nagedacht over
nieuwe ontwikkelingen en de plek van de nieuwe ontwikkeling. Zo gaat bijvoorbeeld

inbreiding voor uitbreiding. Voor nieuwe stedelijke functies geldt daarom dat de ladder
doorlopen dient te worden om te bepalen of sprake is van zorgvuldig ruimtegebruik.

10

In eerste instantie is het van belang om te bepalen of sprake is van een nieuwe
stedelijke ontwikkeling. Jurisprudentie heeft ervoor gezorgd dat dit begrip steeds verder
gedefinieerd werd en zelfs in sommige gevallen kwantitatief kan zijn. De Ladder voor

stedelijke ontwikkeling rekent een ontwikkeling van woningbouwlocaties vanaf twaalf
woningen als een stedelijke ontwikkeling die Ladderplichtig is.
In onderhavig planvoornemen wordt geen woningbouwmogelijkheid toegevoegd
waardoor de ladder voor duurzame verstedelijking niet van toepassing is op deze
ontwikkeling.
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Provinciaal beleid
3.2.1 Omgevingsvisie Noord-Brabant
Op 14 december 2018 is de Omgevingsvisie Noord-Brabant vastgesteld. De Brabantse
Omgevingsvisie is een samenhangende visie op de fysieke leefomgeving. De
Omgevingsvisie bevat de belangrijkste ambities voor de fysieke leefomgeving voor de
komende jaren. Hierbij heeft de provincie ambities welke betrekking hebben op
energietransitie, een klimaatproof Brabant, Brabant als slimme netwerkstad en een
concurrerende, duurzame economie. Met deze ambities werkt de gemeente aan onder
andere veiligheid, gezondheid en omgevingskwalliteit. Om te werken aan een slimme
netwerkstad, wordt gericht op zorgvuldig ruimtegebruik.
In dit geval wordt het bestemmingsvlak 'Wonen uitgebreid aan de achterzijde van de
bestaande woningen aan de Boskant 41 en 43. Hierbij zullen geen
woningbouwmogelijkheden worden toegevoegd. De percelen welke toegevoegd zullen
worden aan het bestemmingsvlak 'Wonen zijn in de huidige situatie reeds onderdeel
van de bebouwde kom van Handel waardoor er sprake is van inbreiding (binnen
stedelijk gebied) en daarmee tevens zorgvuldig ruimtegebruik.
3.2.2 Structuurvisie Ruimtelijke Ordening, Noord-Brabant
Op 1 oktober 2010 hebben Provinciale Staten de structuurvisie ruimtelijke ordening voor
de provincie Noord-Brabant vastgesteid. Sinds de vaststelling van de Structuurvisie RO
in 2010 hebben PS diverse besluiten genomen die een verandering brengen in de
provinciale rol en sturing, of van provinciaal beleid. Deze besluiten zijn vertaald in de
Structuurvisie RO 2010 parti le herziening 2014' welke op 2 juli 2014 is vastgesteld.
De Structuurvisie geeft de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025 (met
een doorkijk naar 2040). De Structuurvisie is een uitvloeisel van de Wro en is 6 n van
de vier strategische plannen van de provincie. Hierin worden de provinciale ruimtelijke
belangen benoemd en de wijze waarop de provincie deze belangen behartigt. Ook de
instrumenten die de provincie inzet om deze doelen te bereiken, staan in de
structuurvisie beschreven.

De provincie heeft in de structuurvisie 14 ruimtelijke belangen geformuleerd:
1. Regionale contrasten;
2. Een multifunctioneel landelijk gebied;
3. Een robuust en veerkrachtig water- en natuursysteem;
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Een betere waterveiligheid door preventie;
Koppeling van waterberging en droogtebestrijding;

Duurzaam gebruik van de ondergrond:;
Ruimte voor duurzame energie;
Concentratie van verstedelijking;

Sterk stedelijk netwerk: BrabantStad;
. Groene geledingszones tussen steden;
. Gedifferentieerd aanbod aan goed bereikbare recreatieve

vrijetijdsvoorzieningen;
12. Economische kennisclusters;
13. (Inter)nationale bereikbaarheid;
14. Beleefbaarheid stad en land vanaf de hoofdinfrastructuur.

De ruimtelijke belangen zijn voor een groot deel geografisch gevisualiseerd in de
structurenkaart waardoor helder wordt welke belangen de provincie op welke plek
plaatst.
Structurenkaart
Onderhavige locatie is op de structurenkaart behorende bij de Structuurvisie Ruimtelijke
Ordening gelegen binnen de hoofdzone Kerngebied groenblauw (zie figuur 5).

Kerngebied groenblauw
Thema: natuur, water

Gebiedsbegrenzing: indicatief
Kernen in het landelijk gebied
Thema: bedrijven, voorzieningen,
wonen

Gebiedsbegrenzing: indicatief

Figuur 5. Uitsnede structurenkaart 'Structuurvisie 2010 - Parti le herziening 2014'. Plangebied
rood omkaderd.
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Kerngebied groenblauw
Het kerngebied groenblauw bestaat uit de ecologische hoofdstructuur inclusief de
ecologische verbindingszones en waterstructuren zoals beken en kreken. Deze

waterstructuren zijn nagenoeg geheel gebaseerd op de Kaderrichtlijn Water en de
waterlopen met de functie Waternatuur uit het Provinciaal Waterplan 2010-2015. Op de
structurenkaart zijn de belangrijkste gebieden van de ecologische hoofdstructuur

inclusief de ecologische verbindingen en de gebieden voor watersysteemherstel
weergegeven als kerngebied groenblauw.
3.2.3 Interim omgevingsverordening Noord-Brabant
In de structuurvisie is het provinciale belang voor de verschillende gebieden en functies
in de provincie Noord-Brabant aangegeven. Deze provinciale belangen worden
geborgd door de regels die opgenomen zijn in de Interim omgevingsverordening NoordBrabant.

De Interim omgevingsverordening Noord-Brabant is vastgesteld op 25 oktober 2019 en
geconsolideerd op 1 maart 2020. Onderliggend plan is getoetst aan deze
omgevingsverordening. Allereerst gelden er voor ieder plan de algemene regels uit
artikel 3 uit de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant. Artikel 3 voorziet in een
zorgplicht voor een goede omgevingskwaliteit (3.5), zorgvuldig ruimtegebruik (3.6),
meerwaardecreatie (3.8) en kwaliteitsverbetering van het landschap (3.9).
De Interim omgevingsverordening maakt onderscheid in een aantal instructieregels
voor gemeenten voor bepaalde thema's, namelijk:
-

Stedelijke ontwikkeling en erfgoed;
Natuur en stiltegebieden;
Grondwaterbescherming, waterveiligheid en -berging;
Basiskaart Landelijk gebied:
Spesifieke gebieden voor agrarische ontwikkelingen.

Om deze instructieregels voor gemeenten duidelijk weer te geven voor locaties, zijn er
bijbehorende kaarten opgesteld. Ook voor de beleidsbeoordeling van onderhavig
plangebied en bijbehorende ontwikkeling zijn deze kaarten van belang. Onderhavig
plangebied is volgens de structurenkaart binnen de hoofdzone 'stedelijke ontwikkeling
en erfgoed gelegen waardoor de kaart instructieregels gemeente: stedelijke
ontwikkeling en erfgoed van belang is. De overige kaarten zijn voor deze ontwikkeling
niet relevant.
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Landelijke kern
Thema: verstedelijking
Gebiedsbegrenzing: exact
Figuur 6. Uitsnede structuurkaart Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant. Plangebied
rood omkaderd.

Uit figuur 6 blijkt dat het plangebied gelegen i binnen de landelijke kern en de structuur
stedelijk gebied . Binnen het stedelijk gebied zijn ontwikkelingen voor wonen, werken
of voorzieningen mogelijk. De ruimte binnen stedelijk gebied dient zo goed als mogelijk
te worden benut, voordat ontwikkelingen buiten het stedeijk gebied plaatsvinden.
In dit geval wordt het bestemmingsvlak 'Wonen uitgebreid aan de achterzijde van de
bestaande woningen aan de Boskant 41 en 43. Hierbij zullen geen
woningbouwmogelijkheden worden toegevoegd. De percelen welke toegevoegd zullen
worden aan het bestemmingsvlak Wonen zijn in de huidige situatie reeds onderdeel
van de bebouwde kom van Handel waardoor er sprake is van inbreiding (binnen
stedelijk gebied) en daarmee tevens zorgvuldig ruimtegebruik.
In dit geval kan met onderhavige ontwikkeling worden voldaan aan bovenstaande
aspecten, waardoor de ontwikkeling niet in strijd is met de Interim
Omgevingsverordening Noord Brabant.
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Gemeentelijke beleid
3.3.1 Structuurvisie+ Gemert-Bakel 201 1-2021
De 'Structuurvisie+ Gemert-Bakel 2011-2021 met als ondertitel Duurzaam verbinden

is vastgesteld door de gemeenteraad van Gemert-Bakel in juni 2011. De Structuurvisie+
is een instrument, dat door het gemeentebestuur wordt gehanteerd om veranderingen
in de juiste richting te sturen. De Structuurvisie + is geen statisch eindbeeld, maar een
beoordelingskader voor wensen en ontwikkelingen. Het doel is uiteindelijk oplossingen

14

te cre ren voor de vraagstukken die spelen in de gemeente op het gebied van wonen,
werken, landbouw, recre ren, welzijn en natuur. De afwegingen welke worden gemaakt

en die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van Gemert-Bake! worden gebaseerd
op de Telos- driehoek: mensen, ruimte & middelen (people, planet & profit) en hun
onderlinge relaties. De gewenste ontwikkelingen uit deze visie zijn als volgt samen te

vatten: De gemeente streeft naar het duurzaam verbinden van mens, ruimte en
middelen.

De basis voor de Structuurvisie+ wordt gevormd door de visie. In aanvulling hierop
bevat de Structuurvisie+ een verbeelding, deze legt de ambities uit het onderdeel visie
ruimtelijk vast. Uit de verbeelding blijkt dat het plangebied gelegen is in het gebied wat
is aangegeven voor 'primair- woon en leefgebied (figuur 7). Binnen dit gebied is een
menging van bedrijvigheid uit de agrarische sector, recreatie, wonen en niet-agrarische
bedrijvigheid gewenst.

genengde fnet

woterloop met noturaarde

de noatschoppelijke voorziening
bebouwingsconcentratie

Figuur 7. Uitsnede structuurkaart Structuurvisie+. Plangebied zwart omcirkeld.
Conclusie

In de gemeentelijke structuurvisie worden de ambities voor de ontwikkeling van GemertBakel beschreven. Uit de bij de structuurvisie opgestelde verbeelding blijkt dat het

plangebied gelegen i in het gebied waar ruimte wordt geboden aan gemengde functies
waaronder Wonen . De uitbreiding van het bestemmingsvlak Wonen past hiermee
binnen kaders van de gemeentelijke structuurvisie. Het gemeentelijk beleid vormt dan

ook geen belemmering.
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HOOFDSTUK 4 Omgevingsaspecten
41

Milieu

In deze paragraaf wordt ingegaan op de relevante milieuaspecten en bekeken in
hoeverre er sprake is van belemmeringen voor de voortgang van het plan.
4.1.1 M.err. plicht

Een ruimtelijke ontwikkeling kan leiden tot een m.e.r.(beoordelings)-plicht. Om te
bepalen of een m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk is dient bepaald te worden of de
ontwikkeling voorkomt in lijst C of lijst D van het Besluit, of de drempelwaarden worden
overschreden, of de ontwikkeling in een kwetsbaar gebied ligt en of er belangrijke
milieugevolgen zijn. In het plangebied wordt n woningbouwmogelijkheid toegevoegd.
Het realiseren daarvan komt niet voor in bijlage C van het besluit m.e.r.. Er is dus geen
sprake van de verplichting om een m.e.r. procedure te doorlopen. Op grond van
categorie D11.2 geldt een m.e.r.-beoordelingsplicht voor onder andere de aanleg of
wijziging van een stedelijk ontwikkelingsproject, in gevallen waarin de activiteit
betrekking heeft op:
1. een oppervlakte van 100 hectare of meer,
2. een aaneengesloten gebied en 2.000 of meer woningen bevat, of
3. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer.
Volgens de nota van toelichting bij het Besluit m.e.r. kan het bij een stedelijk
ontwikkelingsproject gaan om bouwprojecten als woningen, parkeerterreinen,
bioscopen, theaters, sportcentra, kantoorgebouwen en dergelijke of een combinatie
daarvan . Aangezien in dit geval sprake is van een gebied dat aanzienlijk kleiner is dan
100 ha en het plan aanzienlijk minder dan 2.000 woningen omvat, is geen sprake van
een m.e.r-beoordelingsplicht.
Vormvrije m.e.r.-beoordeling
Aanvullend op het voorgaande is op 7 juli 2017 het gewijzigde Besluit
milieueffectrapportage in werking getreden. Daarin is een nieuwe procedure voor de
vormvrije m.e.r-beoordeling opgenomen. Die geldt nu voor iedere activiteit die is
opgenomen op de D-Iijst, ongeacht of de activiteit onder of boven de drempelwaarde
van de D-Ijst valt. Woningbouw kan vallen onder onderdeel D (11.2): de aanleg,
wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw
van winkelcentra of parkeerterreinen. Het voorliggende initiatief betreft slechts de

uitbreiding van het bestemmingsvlak 'Wonen met een oppervlakte van 178 m?. Een
dergelijk kleinschalig initiatief betreft geen stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in
het Besluit milieueffectrapportage. Als gevolg hiervan hoeft voor de ontwikkeling dan
ook geen vormvrije m.e.r.-beoordeling te worden doorlopen.
4.1.2 Bodem

In het kader van de Wro dient aangegeven te worden of de bodemkwaliteit geschikt is
voor de nieuwe functie. De mate waarin beoordeling van de bodemkwaliteit aan de orde
is, is met name afhankelijk van aard en omvang van de functiewijzing. Omdat met de
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voorgestane ontwikkeling (wijzigen in bestemming Wonen ) langer dan twee uur kan
worden verbleven op deze plek, is in het kader van het aspect bodem, sprake van een
gevoelige bestemming.

In onderhavige situatie is sprake van een plangebied dat voor lange tijd in gebruik is
geweest als bos en de huidige situatie bestemd is als groenbestemming. Gelet op dat
gebruik en het feit dat er geen nadere historische informatie/aanwijzingen zijn op een
eerder andersoortig gebruik ter plaatse, is er geen reden aan te nemen dat de
voorgenomen bestemmingswijziging op dit aspect niet uitvoerbaar is.

Het aspect bodem zorgt niet voor een belemmering voor het planvoornemen.
4.1.3 Lucht

Sinds 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden en staan de
hoofdlijnen rondom luchtkwaliteitseisen beschreven in de Wet milieubeheer. Artikel 5.18
Wm (lid 1) geeft weer, onder welke voorwaarden bestuursorganen bepaalde
bevoegdheden (uit d 2) mogen uitoefenen. Als aan minimaal 6&n van de volgende
voorwaarden wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering
voor het uitoefenen van de bevoegdheid:
a.

eris geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een
grenswaarde;
b. _ een plan leidt al dan niet per saldo niet tot een verslechtering van de
luchtkwaliteit;

d.

een plan draagt niet in betekende mate' (NIBM) bij aan de luchtverontreiniging:
een plan past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit), of binnen een regionaal programma van maatregelen.

Ter plaatse van het plangebied dient sprake te zijn van een aanvaardbaar woon- en
leefklimaat op het gebied van de luchtkwaliteit. In de Wet Milieubeheer zijn daarom
grenswaarden gesteld met betrekking tot fijnstof (PM:o) en stikstofdioxide (NO2).
Fijnstof
De grens voor de jaargemiddelde concentratie bedraagt 40 ug/m en de grens voor de

daggemiddelde concentratie bedraagt 50 ug/m . Voor het vaststellen van de
achtergrondconcentratie van fijnstof is de grootschalige concentratiekaart van het RIVM
geraadpleegd. Voor de planlocatie blijkt dat de achtergrondeoncentratie voor fijnstof

circa 17,83 ug/m3 (PMo) bedraagt. Er wordt dus ruimschoots voldaan aan de wettelijk
gestelde grenswaarden.
Stikstof

Voor stikstofdioxide (NO?) geldt een grenswaarde van 40 ug/m3 voor een
jaargemiddelde concentratie en 200 ug/m? voor een daggemiddelde concentratie. De

waarde voor stikstofdioxide ter plaatse van de planlocatie bedraagt circa 13,98 g/ms.
Dat betekent dat ook de hoeveelheid stikstofdioxide ruim beneden de wettelijk gestelde
grenswaarden ligt.
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Initiatief

Een ruimtelijke ontwikkeling kan invloed hebben op het aantal verkeersbewegingen dat
uiteindelijk effect heeft op de luchtkwaliteit. Gezien het feit dat er in onderhavig
planvoornemen geen woningen worden toegevoegd, zal er geen sprake zijn van een
toename van het aantal verkeersbewegingen. De ontwikkeling heeft dus geen
negatieve invloed op de luchtkwaliteit waardoor de grenswaarden niet zullen worden

overschreden. Dit zorgt ervoor dat het woon- en leefklimaat op het gebied van de
luchtkwaliteit acceptabel is en door de ontwikkeling niet in het geding komt.
4.1.4 Geur

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt sinds 1 januari 2007 het toetsingskader
voor de milieuvergunning, als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van
veehouderijen. De Wgv is bedoeld om mensen te beschermen tegen geuroverlast
vanuit veehouderijbedrijven.
In principe bepaalt de Wgv de ontwikkelingsmogelijkheden van veehouderijbedrijven op
het gebied van geurbelasting. In de Wgv wordt alleen de ontwikkeling of belemmering
van veehouderijbedrijven gereguleerd en vormt daarmee het toetsingskader van de
veehouderijbedrijven. De wet vormt geen toetsingskader van de toelaatbaarheid van
andere functies.

Vanuit de Wet ruimtelijke ordening (Wro), is aangegeven dat sprake dient te zijn van
een acceptabel woon- en leefklimaat. Het is daarom noodzakelijk om tweeledig naar dit
aspect te kijken. Enerzijds mag de ontwikkeling niet leiden tot een belemmering van
veehouderijbedrijven, en anderzijds dient sprake te zijn van een acceptabel woon- en
leefklimaat.

In dit geval wordt er geen geurgevoelig object toegevoegd en vind enkel uitbreiding van
het bestemmingsvlak Wonen plaats. In de directe omgeving van het plangebied zijn
geen veehouderijen gelegen. Daarnaast wordt de planlocatie momenteel omgeven door
burgerwoningen, waardoor de ontwikkeling geen onevenredige belemmering kan
vormen voor omliggende agrarische bedrijven. Uit de geurkaart (achtergrondbelasting)
van de omgevingsdienst Zuidoost-Brabant blijkt dat ter plaatse van de planlocatie de

geurbelasting tussen de 0 en 3 ou/m bedraagt en wordt het woon- en leefklimaat op
het gebied van de achtergrondbelasting als zeer goed beoordeeld.
Gelet op bovenstaande kan worden geconcludeerd dat in de omgeving van de Boskant
41 en 43 te Handel niemand onevenredig in zijn belangen geschaad wordt en dat ter
plaatse van het plangebied een aanvaardbaar woon- en leefklimaat gewaarborgd wordt.
4.1.5 Geluid

In de Wet geluidhinder (Wgh) is vastgesteld dat, indien geluidgevoelige functies (zoals

woningen) zijn voorzien binnen de invloedssfeer van (weg)verkeerslawaai, aangetoond
dient te worden dat sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat ten aanzien van
het aspect akoestiek. Wanneer dat aan de hand is dient een akoestisch onderzoek

uitgevoerd te worden. Dit geldt voor alle straten en wegen, met een uitzondering van:
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_ Wegen die in een als woonerf aangeduid gebied liggen;
_ Wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt.
In dit geval worden geen nieuwe geluidgevoelige objecten toegevoegd waardoor het
aspect geluid geen beperking vormt voor het planvoornemen.
4.1.6 Externe veiligheid
Externe veiligheid heeft betrekking op de risico's die mensen lopen als gevolg van
mogelijke ongelukken met gevaarlijke stoffen bij bedrijven, transportroutes (wegen,

spoorwegen en waterwegen) en buisleidingen. Omdat de gevolgen van een ongeluk
met gevaarlijke stoffen groot kunnen zijn, zijn de aanvaardbare risico's vastgelegd in

diverse besluiten. De belangrijkste besluiten zijn:
e Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)
Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb)

_ Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt)
Binnen de beleidskaders voor deze drie typen risicobronnen staan alijd twee

kernbegrippen centraal: het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Hoewel beide
begrippen onderlinge samenhang vertonen zijn er belangrijke verschillen. Hieronder
worden beide begrippen verder uitgewerkt.

Risiconormering
In het beoordelingskader voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen centraal: het

plaatsgebonden risico en het groepsrisico.
Plaatsgebonden risico (PR)

Het plaatsgebonden risico geeft de kans, op een bepaalde plaats, om te overlijden ten
gevolge van een ongeval bij een risicovolle activiteit. Het PR kan op de kaart van het
gebied worden weergegeven met zogeheten risicocontouren: lijnen die punten

verbinden met eenzelfde PR. Binnen de 10 contour (welke als wettelijke harde norm
fungeert) mogen geen kwetsbare objecten geprojecteerd worden. Voor beperkt
kwetsbare objecten geldt de 10% contour niet als grenswaarde, maar als een
richtwaarde.

Groepsrisico (GR)
Het groepsrisico is een maat voor de kans dat bij een ongeval een groep slachtoffers
valt met een bepaalde omvang (10 personen of meer). Het GR is daarmee een maat
voor de maatschappelijke ontwrichting. Het GR wordt bepaald binnen het invloedgebied
van een risicovolle activiteit. Voor het groepsrisico geldt een verantwoordingsplicht. Dit
houdt in dat iedere wijziging met betrekking tot planologische keuzes moet worden
onderbouwd n verantwoord door het bevoegd gezag.
Verantwoordingsplicht groepsrisico
Met het invullen van de verantwoordingsplicht wordt antwoord gegeven op de vraag in

hoeverre externe veiligheidsrisico's in het plangebied worden geaccepteerd en welke
maatregelen getroffen zijn om het risico zoveel mogelijk te beperken. Het invullen van
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de verantwoordingsplicht is een taak van het bevoegd gezag (veelal bij de gemeente).
Door de verantwoordingsplicht worden gemeenten gedwongen het externe
veiligheidsaspect mee te laten weten bij het maken van ruimtelijke keuzes. Deze

verantwoording is kwalitatief en bevat verschillende onderdelen die aan bod kunnen of
moeten komen. Ook bestaat er een adviesplicht voor de regionale brandweer. In de
Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico zijn de onderdelen van de
verantwoording nader uitgewerkt en toegelicht.
Wanneer verantwoorden?

Bron
Inrichtingen (Bevi)
Buisleidingen (Bevb)

Wanneer groepsrisicoverantwoording?
Aljd wanneer binnen invloedgebied ruimtelijk
besluit wordt genomen.
Altijd wanneer binnen invloedgebied een ruimtelijk

besluit wordt genomen!.
Spoor-, Rijks- en waterwegen | Wanneer sprake is van toename van het

(Bevi)

groepsrisico of overschrijding van de
ori ntatiewaarde.

In artikel 7 van het Bevt is opgenomen dat bij het toevoegen van nog niet aanwezige
kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten een verantwoording van het groepsrisico dient
plaats te vinden. Indien de verantwoordingsplicht niet juist is uitgewerkt terwijl dit wel
verplicht is, kan dit tot vernietiging van het ruimtelijk besluit door de Raad van State
leiden. Door het uitwerken van de verantwoordingsplicht neemt het bevoegd gezag de
verantwoordelijkheid voor het 'restrisico dat overblijft nadat de benodigde
veiligheidverhogende maatregelen genomen zijn.
Tot slot moet in het kader van een goede ruimtelijke ordening (art. 3.1. Wro) ook
getoetst worden aan eventueel van toepassing zijnde veiligheidsafstanden uit
bijvoorbeeld het Activiteitenbesluit, effectafstanden uit de Circulaire effectafstanden
LPG-tankstations enzovoort.

Toetsing
Door de uitbreiding van het bestemmingsvlak Wonen worden geen kwetsbare objecten

toegevoegd. Het aspect externe veiligheid vormt daarmee geen belemmering voor het
planvoornemen.
4.1.7 Bedrijven- en milieuzonering

Onder milieuzonering wordt verstaan: een voldoende ruimtelijke scheiding tussen
enerzijds milieubelastende bedrijven of inrichtingen en anderzijds milieugevoelige
functies zoals woningen. Om het begrip hanteerbaar te maken is gebruik gemaakt van
B buisleidingen kan volstaan worden met een beperkte verantwoording wanneer
1. Het groepsrisico lager is dan 0,1 keer de ori ntatiewaarde of;
2. De toename minder is dan 0,1 keer ori ntatiewaarde of;

3. Personen zich buiten de 100% letaliteitgrens bevinden
Bij een beperkte verantwoording hoeven alleen zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid
beschouwd te worden.
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de publicatie Bedrijven en milieuzonering van de VNG. In deze publicatie zijn bedrijven
ingedeeld in milieucategorie n. Per bedrijfstype is indicatief aangegeven wat de afstand
tot gevoelige functie dient te zijn (de zogenaamde afstandentabel). De aan te houden

afstanden hebben betrekking op stof, geluid, gevaar en geur.
Deze afstanden kunnen als basis worden gehanteerd, maar zijn indicatief. De

richtafstanden welke zijn opgenomen in de VNG-publicatie worden aangehouden of er
genoeg ruimte zit tussen bedrijven en gevoelige objecten. Deze afstanden zijn
gebaseerd op het omgevingstype ustige woonwijk . In het geval dat een locatie is

gelegen binnen een 'gemengd gebied kunnen de richtafstanden met 1 stap worden
verkleind. Een gemengd gebied heeft verschillende kenmerken. Dit kan bijvoorbeeld
een lint zijn waar meerdere functies naast elkaar zijn gevestigd of een gebied dat langs
een drukke ontsluitingsweg is gelegen. In het buitengebied kan dit een lint zijn met
overwegend (agrarische) bedrijvigheid. Een gemengd gebied kent hierdoor al een
hogere milieubelasting, waardoor er kleinere richtafstanden mogen worden
aangehouden dan bij een rustige woonwijk.
In dit geval is de planlocatie niet gelegen in een gemengd lint van (agrarische)
bedrijvigheid en is er sprake van een rustige woonwijk. De aan te houden afstanden
conform de VNG-publicatie mogen daarom niet met 1 stap worden verkleind. In dit geval
zijn in de directe omgeving van de planlocatie een aantal functies gelegen. In
onderstaande tabel is de toets aan de van toepassing zijnde afstanden weergegeven.
De werkelijke afstand heeft betrekking op de afstand tussen het plangebied aan de
Boskant 41 en 43 en de grens van het bouwvlak waarbinnen de functie is gelegen.

Adres

Soort bedrijf

Milieu- | Minimum- | Werkelijke | Voldaan

Ossenkapelweg 2
Haveitweg 1

Voetbalvereniging
|31
Tennisvereniging _ |31

cat.

afstand

afstand

50meter
50meter

|145 meter
|260meter

|Ja
|Ja

Uit bovenstaande tabel blijkt dat aan alle minimum richtafstanden kan worden voldaan.
Het aspect Bedrijven en milieuzonering vormt dan ook geen belemmering voor
voorgestane ontwikkeling.
4.1.8 Kabels en leidingen
Voor zover op basis van het bestemmingsplan en de risicokaart bekend, zijn er in het
plangebied geen kabels of leidingen aanwezig die een planologisch-juridische
bescherming behoeven en als gevolg daarvan een mogelijke belemmering vormen voor

het initiatief. Ten aanzien van de gewenste ontwikkeling bieden kabels en leidingen
geen bezwaren voor de ontwikkeling.
5.1.9 Volksgezondheid
Nederland is een land waar mensen en vee dicht op elkaar leven. Het RIVM doet op
verschillende manieren onderzoek naar de effecten van veehouderijen op de

gezondheid, voor bijvoorbeeld omwonenden, veehouders, gezinnen van veehouders
en mensen die op de veehouderijen werken.
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Mensen kunnen ziek worden van ziekteverwekkers die dieren bi zich dragen,
zogenaamde zo nosen. Dieren in de veehouderij kunnen d t soort ziekteverwekkers bij
zich dragen, bijvoorbeeld Q-koorts of Salmonella. Ook fijnstof en endotoxinen
(celwandbestanddelen van bepaalde bacteri n) kunnen gezondheidsproblemen
veroorzaken. Daarnaast kunnen mensen hinder ondervinden van stank afkomstig van
mest uit veehouderijen. Verschillende partijen hebben onderzoek gedaan naar de

effecten van veehouderijen op de gezondheid van zowel mensen die beroepsmatig
contact hebben met vee (boeren, dierenartsen) als mensen die in de buurt van een
veehouderij wonen.

Veehouderij en gezondheid
In juni 2017 heeft het RIVM een aanvuling op het VGO-rapport 'Veehouderij en
gezondheid omwonenden (aanvullende studies). Analyse van gezondheidseffecten,
risicofactoren en uitstoot van bio-aerosolen uitgebracht waarin de uitkomsten en
resultaten van verschillende aanvullende studies ten aanzien van potenti le
gezondheidseffecten van veehouderijen zijn opgenomen. In dit onderzoek is
vastgesteld dat er een verhoogd risico op longontstekingen rondom ge tenhouderijen
bestaat. De oorzaak is echter nog niet bekend. De Gezondheidsraad concludeert in
haar vervolgadvies van 14 februari 2018, waarin zij de resultaten van de meest recente
onderzoeken heeft betrokken (waaronder ook de VGO-onderzoeken), dat bij alle
gevonden verbanden in het VGO-onderzoek en in internationale onderzoeken over
gezondheidsrisico's rond veehouderijen het om meer of minder sterke aanwijzingen
gaat. Aanwijzingen worden gedefinieerd als mogelijke oorzakelijke verbanden,
waarvoor de bewijskracht tekortschiet. De gegevensbasis die er tot op heden ligt,is te
beperkt om van algemeen aanvaarde inzichten (aangetoonde of waarschijnlijke
oorzakelijke verbanden) te kunnen spreken. Op 22 oktober 2018 kwam het eerste
deelrapport van VGO II uit: 'Longontsteking in de nabijheid van geiten- en
pluimveehouderijen'.
Geitenhouderijen
Ten aanzien van ge tenhouderijen concludeert de Gezondheidsraad dat nader
onderzoek zal worden gedaan naar het longontstekingsrisico in de buurt van
geitenhouderijen. Aangezien de onderzoeksresultaten nog niet zijn uitgekristalliseerd,
kunnen nog geen gerichte maatregelen worden getroffen om gezondheidsrisico's tot
een minimum te beperken. Totdat vervolgonderzoek is afgerond hanteert de gemeente
de werkwijze dat voor woningen die binnen een straal van 2 kilometer liggen van een
ge tenhouderij, een aanvullende afweging van het risico op longontstekingen moet
plaatsvinden. In dit geva! zijn binnen een straal van 2 kilometer rondom het plangebied
geen ge tenhouderijen gelegen. Daarom zijn er geen gezondheidsrisico's afkomstig van
ge tenhouderijen te verwachten.
Fijnstof en endotoxinen
Op 25 november 2016 is de 'Notitie Handelingsperspectieven Veehouderij en
Volksgezondheid uitgebracht. Reden is dat de huidige toetsingskaders voor fijn stof en
geur in veel gevallen onvoldoende beperkend zijn om een ongewenste toename van
gezondheidsrisico's te voorkomen. Volgens de Gezondheidsraad is endotoxine een
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goede indicator voor de blootstelling van omwonenden aan veehouderijen aan stoffen
uit stallen die een negatieve invloed hebben op de luchtwegen. Derhalve is een
endotoxine toetsingskader ontwikkeld, dat de mogelijkheid biedt om bij de

vergunningverlening aan veehouderijen uit voorzorg bescherming te bieden aan
omwonenden. Het kader heeft alleen betrekking op pluimvee- en varkenshouderijen.
In dit geval hoeft er niet te worden getoetst aan het endotoxine toetsingskader
aangezien er binnen 250 meter van het plan geen varkensbedrijven liggen en er binnen
1 kilometer van het plan geen pluimveebedrijven zijn gelegen. Dit aspect vormt dus

geen belemmering voor het planvoornemen.
Conclusie

Er is geen sprake van een verhoogd gezondheidsrisico ter plaatse van de planlocatie.
Het aspect volksgezondheid vormt dus geen belemmering voor onderhavig plan.
42

Water

Water verdient een belangrijke plek in de ruimtelijke planvorming. In het verleden werd
het water voornamelijk gevormd en waterlopen veranderd naar de wensen van inrichter
en gebruikers. De laatste jaren bl kt steeds meer dat dit kan leiden tot
waterproblematiek. Hierbij kan worden gedacht aan verdrogingsverschijnselen, maar
ook aan zeespiegelstijging, hogere afvoeren van rivieren en hevigere
weersveranderingen. Bij de locatiekeuze, de (her)inrichtring en het beheer van nieuwe
ruimtelijke functies moeten de relevante waterhuishoudkundige aspecten worden
meegenomen.

Sinds 1 november 2003 is het volgens het kader van het Besluit Ruimtelijke Ordening
wettelijk verplicht een watertoets te verrichten. In de toelichting bij ruimtelijke besluiten
en plannen is het noodzakelijk een beschrijving te geven van de manier waarop
rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding.
4.2.1 Beleid

Het plangebied is gelegen binnen het beheergebied van waterschap Aa en Maas. In
aansluiting op het landelijke beleid hanteert het Waterschap het beleid dat bij nieuwe
plannen onderzocht en aangegeven dient te worden hoe omgegaan wordt met het
schone hemelwater. Het uitgangspunt i om ontwikkelingen hydrologisch neutraal uit te
voeren. Kortom, het initiatief mag niet leiden tot een verandering in de
waterhuishoudkundige situatie ter plaatse en in de directe omgeving. Het streven is
daarbij om het schone en het verontreinigde water zoveel mogelijk te scheiden.
Daarnaast kent de gemeente Gemert-Bakel een aanvullend waterbeleid.
Waterschap Aa en Maas
Waterbeheerplan 2016-2021
De doelen van het waterschap voor de periode van 2016 tot 2021 staan beschreven in
het Waterbeheerplan en zijn gericht op een veilig en bewoonbaar beheergebied met
voldoende, schoon, natuurlijk en recreatief water. Bij ruimtelijke ontwikkelingen,
waaronder ver- en nieuwbouwplannen, hanteert het Waterschap een aantal
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uitgangspunten ten aanzien van het duurzaam omgaan met water, die van belang zijn
als vertrekpunt van het overleg tussen initiatiefnemer en waterbeheerder.
Keur

Voor waterhuishoudkundige ingrepen in het plangebied is de Keur waterschap Aa en
Maas van toepassing. De Keur is een waterschapsverordening die gebods- en

verbodsbepalingen bevat met betrekking tot ingrepen die consequenties hebben voor
de waterhuishouding en het waterbeheer. Op grond van de Keur is het onder andere
verboden om handelingen te verrichten waardoor onderhoud, aanvoer, afvoer en/of

berging van water kan worden belemmerd, zonder een ontheffing van het waterschap.
Beleidsregel Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van
hemelwater, Brabantse waterschappen
De drie Brabantse waterschappen, Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta
hanteren sinds 1 maart 2015 dezelfde (beleids)uitgangspunten voor het beoordelen van
plannen waarbij het verhard oppervlak toeneemt. Deze (beleids)uitgangspunten zijn
geformuleerd in de Beleidsregel Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor
afvoeren van hemelwater, Brabantse waterschappen'.

Bij een toename en afkoppelen van het verhard oppervlak geldt het uitgangspunt dat
plannen zoveel mogelijk hydrologisch neutraal worden uitgevoerd. De waterschappen
maken bij het beoordelen van plannen met een toegenomen verhard opperviak
onderscheid tussen grote en kleine plannen. Hoewel er relatief veel kleine plannen zijn
veroorzaken deze op deelstroomgebiedsniveau nauwelijks een toename van de
maatgevende afvoer. Het waterschap maakt grofweg onderscheid in projecten met een
toename van verhard oppervlak van maximaal 2.000 m?, toename van een verhard
oppervlak tussen de 2.000 m? en 10.000 m2 en projecten met een toename van het
verhard oppervlak van meer dan 10.000 m?.
Met voorgenomen bestemmingswijziging kunnen de gronden ter plaatse van het
plangebied (theoretisch) volledig verhard worden. De opperviakte aan verharding
neemt dus met maximaal 178 m? toe.

Op basis van de Keur en de Beleidsregel Hydrologische uitgangspunten bij de
Keurregels voor afvoeren van hemelwater, Brabantse waterschappen' wordt geen
compensatie vereist voor plannen met een toename van verhard oppervlak van minder
dan 2.000 m?. Het hemelwater afkomstig van het toegenomen verhard oppervlak mag
naar bestaand oppervlaktewater worden afgevoerd. Op vrijwillige basis is de aanleg van
een infiltratievoorziening toegestaan, mits daarbij n voldoende mate met de omgeving
rekening gehouden wordt en geen wateroverlast op eigen terrein of bij derden ontstaat.
Gemeentelijk beleid
Het gemeentelijk beleid met betrekking tot water is op 25 oktober 2018 vastgesteld in
het Gemeentelijk Watertakenplan 2019-2023. Dit plan bestaat uit het gemeentelijk
rioleringsplan en het waterplan. Samen met de zes gemeenten binnen de
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samenwerkingsregio Brabantse Peel wordt samengewerkt om problemen en
zorgpunten voor de toekomst het hoofd te kunnen bieden door:
e _ verminderen personele kwetsbaarheid
e _ behoud en vergroten van de kwaliteit van het watersysteem
e

verminderen van de kosten

Nieuwe plannen dienen te voldoen aan het principe van Hydrologisch Neutraal
Ontwikkelen, waarbij de hydrologische situatie minimaal gelijk moet blijven aan de
oorspronkelijke situatie. De gemeente wil zoveel mogelijk voorkomen dat regenwater
naar de rioolwaterzuivering wordt getransporteerd. Wanneer er sprake is van
nieuwbouw is de stelregel dat het regenwater van alle nieuwe verharding wordt
vastgehouden in het gebied. Voor alle plannen met een toename in verharding dient te
worden nagedacht over de omgang met regenwater.
Bij reconstructies wordt gestreefd naar een oplossing waarbij geen negatieve effecten
voor de omgeving optreden. Bij reconstructies hanteert de gemeente een

waterbergingsnorm van 60 mm voor elke m? aan te leggen verhard oppervlak. De te
realiseren bergings- of infilratievoorzieningen kan berekend worden door het
toekomstig verhard opperviak (m?) te vermenigvuldigen met 0,06 meter. Hierbij geldt
dat de waterberging binnen het plan moet worden gerealiseerd.
4.2.2 Waterhuishoudkundige situatie
Met onderhavige ontwikkeling is dus sprake van een mogelijke toename in verhard
oppervlak van maximaal 178 m? wanneer de gronden volledig verhard en/of bebouwd
worden. Conform de waterbergingsnorm van de gemeente dient er dus een bergings-

of infitratievoorziening van 10,68 m aangelegd te worden ingeval de bij de
woonbestemming betrokken gronden verhard worden om het hemelwater op eigen
terrein te kunnen laten infiltreren. Wanneer aan deze voorwaarde wordt voldaan levert

de ontwikkeling dus geen belemmering op. Om de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit
duurzaam te waarborgen dient het gebruik van uitlogende bouwmaterialen zoveel
mogelijk te worden voorkomen. Indien toch gebruik wordt gemaakt van uitlogende
bouwmaterialen (zoals zink), dan dienen deze te worden voorzien van een coating.
Conclusie

Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het aspect water geen
belemmeringen oplevert voor onderhavige ontwikkeling. Er is namelijk sprake van een
beperkte toename van de oppervlakte aan verharding en middels de aanleg van een
bergings- of infratievoorziening wordt voldaan aan de waterbergingseis, waardoor kan
worden gesproken van Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen. In het geval dat er gebruik
wordt gemaakt van uitlogende bouwmaterialen dienen deze te worden voorzien van een
coating.
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Natuur
4.3.1 Gebiedsbescherming
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming het geldend wettelijk kader wanneer
het gaat om natuurbescherming. Deze wet heeft drie wetten vervangen, namelijk de
Natuurbeschermingswet 1998, Boswet en de Flora- en faunawet. De Wet

natuurbescherming heeft voor wat betreft gebiedsbescherming betrekking op de
Europees
beschermde Natura 2000-gebieden.
De Vogelichtlijn- _ en
Habitatrichtlijngebieden worden in Nederland gecombineerd als Natura 2000-gebieden

aangewezen. Als er naar aanleiding van projecten, plannen en activiteiten
mogelijkerwijs significante effecten optreden, dienen deze vooraf in kaart te worden

gebracht en te worden beoordeeld. Wanneer deze mogelijk een negatief effect hebben
op beschermde natuur in een Natura 2000-gebied geldt een vergunningsplicht.
Daarnaast is de specifieke soortenbescherming ge valueerd en gemonitord. Op basis
daarvan is de soortbescherming voor sommige soorten gewijzigd. Sommige soorten
worden daardoor beter beschermd, andere soorten komen in een lager

beschermingsregime of worden nieuw toegevoegd.
De algemene zorgplicht blijft bestaan voor alle inheemse flora- en fauna. (Nieuwe)

ontwikkelingen kunnen namelijk negatieve gevolgen hebben voor beschermde flora- en
faunasoorten. Bij negatieve effecten van ontwikkelingen kan onder andere gedacht
worden aan: optische verstoring door het toevoegen van bebouwing, verlies van

oppervlakte, verdroging of vernatting, vermesting en verzuring, verstoring door licht,
geluid, triling en dergelijke. Bij ruimtelijke planvorming is daarom een toetsing aan de
natuurwetgeving verplicht.
Natura 2000

Het plangebied is niet binnen een Natura 2000-gebied gelegen. De dichtstbijzijnde

Natura 2000-gebieden betreffen Deurnsche Peel & Mariapeel en 'Strabrechtse Heide
& Beuven welke op een afstand van respectievelijk ca. 12,24 en 17,45 kilometer van
de planlocatie zijn gelegen. Gezien de kleinschalige aard van de ontwikkeling en de
afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied, zijn significante negatieve effecten
uit te sluiten.
Natuurnetwerk Nederland

Het plangebied is niet binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen. Het dichtstbijzijnde
gebied behorend tot het Natuurnetwerk Nederland grenst ten westen en zuiden aan het

plangebied. Gezien de kleinschalige aard van de ontwikkeling zijn significante negatieve
effecten uit te sluiten.

4.3.2 Soortenbescherming
De Wet natuurbescherming regelt de bescherming en instandhouding van planten- en
diersoorten die in het wild voorkomen. Daarnaast dienen alle in het wild levende planten

en dieren in principe met rust te worden gelaten. Eventuele schade aan in het wild
levende planten en dieren dient beperkt te worden middels het nemen van mitigerende
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maatregelen. Als mitigatie niet voldoende is om schade te voorkomen is het verplicht
de resterende schade te compenseren.
In de huidige situatie zijn er binnen het plangebied enkele bomen, planten, struiken en
graspartijen aanwezig. Ten behoeve van de wijziging naar de bestemming Wonen
kunnen de huidige groenelementen in de toekomst (deels) verwijderd worden. Het komt

voor dat bebouwing fungeert als vaste verblijf- of voortplantingsplaats voor dieren.
Gezien er als gevolg van voorgenomen bestemmingswijziging geen bebouwing
gesloopt wordt zal onderhavige ontwikkeling geen belemmeringen opleveren in het

kader van de Wet natuurbescherming,.
In de huidige situatie bestaat een groot deel van het perceel uit gras met enkele bomen
en struiken dat als foerageergebied kan dienen voor dieren. De eventuele aanwezige
natuurwaarden blijven in de beoogde situatie ongewijzigd. Daarnaast zijn er in de
omgeving van de planlocatie voldoende alternatieven te vinden welke als
foerageergebied kunnen dienen. Zo bestaan de gronden ten westen en zuiden van de
planocatie volledig uit bossen. Op dit gebied vormt onderhavige ontwikkeling dan ook
geen belemmering.
Het aspect natuur vormt geen belemmering voor het planvoornemen.
44

Archeologie
De Er goedwet is per 1 juli 2016 ingegaan. Deze wet bevat de wet- en regelgeving voor
behoud en beheer van het cultureel erfgoed en archeologie in Nederland. Bovendien
zijn aan de Erfgoedwet een aantal bepalingen toegevoegd, die aangeven dat in een
bestemmingsplan een beschrijving dient te worden opgenomen hoe met de in het
gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te
verwachten monumenten rekening is gehouden.
Aangetoond dient dan ook te worden dat de ontwikkeling geen negatieve effecten heeft
op de archeologische en/of cultuurhistorische waarden. In dit bestemmingsplan is een
splitsing gemaakt tussen archeologie en cultuurhistorie. Archeologie is in de bodem
aanwezig en is meestal niet beleefbaar, terwijl cultuurhistorie zichtbaar en beleefbaar is
in de omgeving. In deze paragraaf gaan we daarom in op het aspect archeologie en in
paragraaf 4.5 wordt ingegaan op het aspect cultuurhistorie.
Op het plangebied ligt de dubbelbestemming 'Waarde Archeologie 5 . In het algemeen
geldt hier een onderzoeksplicht
voor het bouwen van bouwwerken met een oppervlakte

groter dan 2.500 m? en dieper dan 0,4 meter. In voorgenomen ontwikkeling worden
geen bouwwerken gerealiseerd of andersoortige weekzaamheden uitgevoerd,
waardoor bodemverstoring kan optrede. Een archeologisch onderzoek wordt dan ook
niet noodzakelijk geacht. Het aspect archeologie vormt dan ook geen belemmering voor
het planvoornemen.
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Landschap en cultuurhistorie
Met de komst van de Erfgoedwet is het verplicht om de facetten historische
(steden)bouwkunde en historische geografie mee te nemen in de belangenafweging.

Hierbij gaat het om zowel beschermde als niet formeel beschermde objecten en
structuren. Het beleid van de provincie Noord-Brabant sluit aan op het nationale beleid
voor de archeologische monumentenzorg. De provincie richt zich op de bescherming

van objecten en de bescherming, benutting en ontwikkeling van structuren en
ensembles van een grotere schaal.
Het aspect cultuurhistorie vormt geen belemmering voor de voorgestane ontwikkeling.
Op de Cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Noord-Brabant zijn geen
cultuurhistorische elementen of bebouwing weergegeven op of nabij het plangebied.
46

Verkeer

Het toevoegen of veranderen van een functie heeft in veel gevallen een effect op het
aantal verkeersbewegingen. Het is daarom van belang om te kijken welke
veranderingen er optreden en of dit een effect heeft op het wegverkeer en het parkeren.
4.6.1 Mobiliteit

De wijziging van de gronden met de bestemming Groen in de bestemming Wonen
heeft geen invloed op het aantal verkeersbewegingen. Er worden immers geen
woningbouwmogelijkheden toegevoegd. Het aspect verkeer levert dan ook geen
belemmeringen op voor onderhavig plan.
4.6.2 Parkeren

Bij het bouwen, uitbreiden of wijzigen van de gebruiksfuncties in het plangebied dient
alijd voldoende parkeergelegenheid gegarandeerd te zi n. In voorgenomen
ontwikkeling wordt uiteindelijk enkel het bestemmingsvlak Wonen uitgebreid zonder
dat er sprake is van de toevoeging van woningbouwmogelijkheden. De parkeerbehoefte
zal dus ongewijzigd blijven. In de huidige situatie is reeds voorzien in voldoende
parkeerplaatsen waardoor het aspect parkeren geen belemmering voor onderhavig
plan oplevert.
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HOOFDSTUK 5 Uitvoerbaarheid
In dit hoofdstuk wordt de haalbaarheid van het bestemmingsplan aangetoond. De

ontwikkeling moet zowel in financieel als n maatschappelijk opzicht haalbaar zijn. Er
wordt daarom een korte financi le toelichting gegeven en daarnaast worden de
doorlopen procedures weergegeven.
51

Economische uitvoerbaarheid
De kosten die gemaakt worden bij de uitvoering van de ontwikkeling zijn voor rekening
van de initiatiefnemer. Wanneer met een ruimtelijk plan of omgevingsvergunning een
bouwplan, zoals gedefinieerd in artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro), mogelijk
wordt gemaakt, dient conform artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening (Wro) een
exploitatieplan te worden opgesteld. Deze eis geldt niet indien het kostenverhaal
anderszins is verzekerd.

Er is in dit kader echter geen sprake van een bouwplan overeenkomstig artikel 6.2.1
Bro, waardoor kostenverhaal niet aan de orde is.
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Maatschappelijke uitvoerbaarheid
De initiatiefnemers zullen hun plannen kenbaar maken aan de direct omwonenden en
belanghebbenden. In het kader van de omgevingsdialoog zal hiervan een
verslag/weergave opgemaakt worden, welke als bijlage aan deze ruimtelijke
onderbouwing worden toegevoegd.
Daarnaast zal, voor zover er sprake is van hun belangen, overleg plaatsvinden met het
Waterschap en de Provincie Noord-Brabant.
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