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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
Op een locatie aan de Emmastraat / Julianastraat te Asten bestaat het plan voor
de herstructurering van een aantal panden. Door de gemeente Asten is
aangegeven dat het huidige bestemmingsplan niet voorziet in de geplande
wijzigingen van de locatie. Deze partiële herziening van het bestemmingsplan
beschrijft het voornemen tot de herstructurering en de relatie tot ruimtelijke
aspecten.
De gemeente Asten heeft per brief van 23 september 2010 aangegeven in
principe medewerking te verlenen aan de wijziging van de locatie.
Het plan behelst de (gefaseerde) realisatie van een aantal functies op de locatie.
De eerste fase van het project is inmiddels reeds vergund middels een
ontheffing en betreft de herbouw en wijziging van de Aldi-supermarkt en
commerciële ruimten. Deze fase wordt in onderhavige bestemmingsplanprocedure meegenomen.
De locatie valt binnen de kaders van de vigerende bestemmingsplannen
‘Centrumplan 1e fase’, ‘Centrumplan 2e fase’ en ‘Herziening entreegebied
Emmapassage’. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Asten heeft besloten dat voor onderhavig plangebied een partiële herziening
opgestart mag worden.
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1.2 Plangebied
In deze toelichting van het bestemmingsplan wordt een motivatie gegeven
waarom het voorgenomen plan gerealiseerd kan worden. In het kader van de
procedure wordt vereist dat de initiatiefnemer inzicht geeft hoe het plan
gerealiseerd kan worden onder de paraplu van een goede ruimtelijke ordening
en de haalbaarheid door middel van haalbaarheidsonderzoeken aangeeft.
In het plangebied worden diverse bestemmingsfuncties gerealiseerd (o.a.
detailhandel, wonen, kantoren, horeca (café en logiesfunctie) en
maatschappelijk). Hierbij wordt de horeca (café), kantoren en de detailhandel
op de begane grond gerealiseerd, terwijl de overige functies op de verdiepingen
van de bebouwing worden gerealiseerd. De ligging van de nieuwe bebouwing is
een vervanging van bestaande (verouderde) bebouwing. Qua bouwmassa wordt
echter aangesloten op de omgeving en de nabije ligging van het centrum.

Figuur 1a: Topografische ligging plangebied
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Het plangebied is gelegen op de hoek Emmastraat / Julianastraat. De
Julianastraat en de Emmastraat (in noordelijke richting) betreffen winkelstraten
in het centrum van Asten. De Emmastraat in zuidelijk richting is voornamelijk
een woonstraat tegen de rand van het centrum. Het plangebied is aangegeven op
de tekening in figuur 1b.

Figuur 1b: Situatie plangebied
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1.3 Vigerend bestemmingsplan
Het bouwplan is gelegen binnen de volgende vigerende bestemmingsplannen:
#
‘Centrumplan 1e fase’; vastgesteld door de Raad op 23-4-1991,
goedgekeurd door GS op 27-11-1991;
#
‘Centrumplan 2e fase’; vastgesteld door de Raad op 23-3-1993,
goedgekeurd door GS op 10-11-1993, Koninklijk Besluit van 9-8-1996;
#
‘Herziening entreegebied Emmapassage’; vastgesteld door de Raad op
22-2-2000, goedgekeurd door GS op 23-5-2000.

Figuur 2: Overzicht vigerende bestemmingsplannen
De onderzoekslocatie heeft daarin voornamelijk de bestemmingsaanduiding
‘Centrumvoorzieningen B’. Hierin zijn kantoren, publieksverzorgende functies,
ambachtbedrijven, wonen en maatschappelijke voorzieningen toegestaan.
De directe omgeving heeft in hoofdzaak de bestemming “Detailhandel” en
“Woondoeleinden".
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In artikel 3 en 4 van deze bestemmingsplannen, die voor onderhavig bouwplan
van toepassing zijn, zijn de regels opgenomen. Hieruit blijkt dat voor de
hoofdbouw langs de Emmastraat / Julianastraat een maximale goothoogte geldt
van 9 meter en voor de hierachter gelegen bebouwing van maximaal 6 meter.
Qua functies zijn in de vigerende bestemmingsplannen detailhandel en horeca
(beiden bestaande hoofdfuncties toegestaan, geen nieuwvestiging) toegestaan,
alsmede kantoren zonder baliefunctie, publiekverzorgende ambachtsbedrijven,
maatschappelijke voorzieningen, wonen en aan huis gebonden beroep
(maximaal 30% van de hoofdfunctie).
De voorgenomen ontwikkeling is conform de vigerende bestemmingsplannen
niet mogelijk, aangezien de nieuw te realiseren bebouwing niet past binnen de
geldende bouw- en gebruiksvoorschriften. Door middel van een herziening van
de vigerende bestemmingsplannen ter plaatse kan de voorgenomen
ontwikkeling toch doorgang vinden.
Het bouwplan zal moeten voldoen aan het stedenbouwkundig beeld en dient aan
te sluiten bij de omliggende bebouwing.

5

Asten, Julianastraat, Emmastraat 2011

M & A Milieuadviesbureau BV

1.4 Proces
De gemeente heeft aangegeven dat in principe medewerking aan het plan wordt
verleend onder de voorwaarde dat een procedure voor een partiële herziening
van het bestemmingsplan wordt gevolgd. Hierbij dienen behalve de stukken
voor het bestemmingsplan (toelichting, verbeelding, regels) ook een aantal
technische onderzoeken te worden uitgevoerd en een exploitatieovereenkomst
worden opgesteld.
Om de bestemmingsplanprocedure te kunnen volgen dienen in onderhavige
toelichting van het bestemmingsplan de volgende elementen te worden
beschouwd:
• inpassing in het Rijks-, provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid;
• relatie met het geldende en toekomstige bestemmingsplan;
• plan- en gebiedsbeschrijving;
• duurzaamheid van het plan;
• ruimtelijke effecten van het plan op de omgeving op korte, middellange en
lange termijn;
• toetsing aan milieuwetgeving en andere ruimtelijke wetgeving met
betrekking tot bestaande of potentiële belemmeringen in de omgeving van
het plangebied (zoals grondwaterbeheer/waterhuishouding,
infrastructuur/leidingen en natuurlijke en landschappelijke aspecten);
• verrichtte onderzoeken;
• belangenafweging;
• de te doorlopen procedure.
Aan het eind van elk hoofdstuk zal vetgedrukt de relatie of afwijking van
het betreffende aspect met onderhavig bouwplan worden opgenomen.
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2. Bestaande en nieuwe situatie
In dit hoofdstuk worden de bestaande en nieuwe ruimtelijke en functionele
structuur van het plangebied en omgeving beschreven.
2.1. Planbeschrijving
2.1.1. Gebiedsprofiel
De geschiedenis van Asten gaat ver terug in de tijd. Asten is ontstaan tussen de
armen van de rivier de Aa. Het gebied was gesitueerd op een zandheuvelrug,
waar de mensen konden wonen en akkers bewerken, beschermd tegen
overstromingen. Asten was de eerste grotere plaats nabij de peelmoerassen. In
Asten stonden de smederijen voor reparatie van wagens en werktuigen, de
kroegen en logementen. Verder ontwikkelde zich een bloeiende handel in
levensmiddelen en textiel voor boeren en arbeiders uit het achterland.
De Emmastraat vormt één van de tracés van de vroegere aanloopwegen naar de
kern van Asten. Dit is nog herkenbaar aan de veelal oudere bebouwing langs de
weg.
Het plan betreft de gefaseerde herbouw en herinrichting van de bestaande
bebouwing en het nieuw bouwen van appartementen op de verdiepingen. De
bebouwing zal qua hoogte en functionaliteit op de omliggende bebouwing
(centrum) aansluiten, waarbij de massa groter zal zijn dan de voormalige
Emmapassage.
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Figuur 3: schets van de te realiseren bouwmassa t.o.v. omgeving
Te zijner tijd zal het plan de verschillende bouwvergunningsfasen dienen te
doorlopen.
2.1.2 Beschrijving plangebied
Het plangebied is gelegen in het centrum van de bebouwde kom van Asten.
De omgeving van het plangebied ziet er als volgt uit:
< Ten westen:
woningen / verzorgingstehuis (Julianastraat);
< Ten noorden:
woningen / winkels (Emmastraat);
< Ten oosten:
woningen (Emmastraat 37 t/m 49);
< Ten zuiden:
woningen (Zagershof).
Primair is de functie van de omgeving “wonen” en “detailhandel”.
Het plangebied bestaat uit de adressen Emmastraat 36, 38, 40, 42, 44 en 46 en
de Julianastraat 48 en 50. Op deze adressen zijn in de huidige situatie café
Classics, de Aldi en een aantal woningen aanwezig. De begane grond van de
huisnummers 36 en 38 zijn in de huidige situatie reeds gesloopt.
Op het perceel zal ten opzichte van de huidige situatie alleen de bouwmassa
worden gewijzigd en er worden een aantal appartementen nieuw
gerealiseerd. Door de herinrichting van het plangebied wordt een
kwaliteitsimpuls gegeven aan het gebied.
8
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2.1.3 Uitgangspunten beeldkwaliteit voor het plangebied
Een nieuwe inpassing voor de fasen 1, 2 en 3 van de Emmastraat dient
zorgvuldig te gebeuren. Zowel in de Centrumvisie Asten 2007 als in de
Welstandsnota is dan ook aandacht geschonken aan de verschijningsvorm van
deze markante plek in Asten.
De fasen zijn als volgt te benoemen:
1.
Fase 1: herbouw en wijziging Aldi-markt en commerciële ruimten;
2.
Fase 2: realisatie van diverse functies (o.a. wonen, kantoor, horeca,
maatschappelijk) op de begane grond en / of verdiepingen op de huidige
adressen Emmastraat 36 t/m 42;
3.
Fase 3: realisatie van diverse functies (o.a. wonen, kantoor, horeca,
maatschappelijk) op de begane grond en / of verdiepingen op het huidige
adres Emmastraat 44.
In de ontwikkeling van de verschillende fasen worden stedenbouwkundige
uitgangspunten gehanteerd die zowel in de Centrumvisie als de Welstandsnota
zijn benoemd.
De van oudsher aanwezige lintbebouwing aan de Emmastraat en Wolfsberg is
gerespecteerd door het bouwblok als samengevoegd geheel van afzonderlijke
gebouwen vorm te geven en zodoende de schaal, zogenoemd “de korrel”,
gebiedseigen blijft. Dit word verder versterkt door de panden ieder hun eigen
identiteit te geven zowel in architectuur, materialisering, kapvorm en hoogte.
De panden worden in het gevelaanzicht los van elkaar gehouden als ware het
dat er zich een steeg tussen de panden bevind, zoals geëigend is in de
lintbebouwing. Hier bevinden zich etalages, entrees en buitenruimten die
voorzien zijn van een hekwerk als referentie naar een poort in de steeg.
De huidige situatie van fase 3 wordt getypeerd door een knik in de Emmastraat
en een open hoek naar het achtergebied, zodoende kent de straatwand hier een
grote leemte.
Om in fase 3 aan deze hoek een goede stedenbouwkundige invulling te geven is
gekozen voor een specifieke hoekoplossing.
Deze wordt gevormd door een hoekpand met een gekromde gevel en een
gelaagde opbouw met een moderne uitstraling in stucwerk. Zo blijft de
voorgevel in het verlengde van de Emmastraat zichtbaar ondanks de knik in de
weg en kondigt het bouwblok zich niet aan met een zijgevel.
9
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2.1.4 Beschrijving plan
Onderhavig plan behelst de bouw van een supermarkt, commerciële ruimten,
horeca-inrichting, kantoren / maatschappelijk, 10 zorggebonden-appartementen
en 12 appartementen. De grondoppervlakte van de totale nieuwbouw bedraagt
ongeveer 2.000 m2 . Het aantal bouwlagen verspringt, waarbij een maximum van
4 bouwlagen zal worden gerealiseerd. De schuine kap bevindt zich op de vierde
laag. Voor de kapconstructies van de gebouwen zal een parcellering herkenbaar
blijven.
Op de verdiepingen van de bebouwing worden zowel de woonfunctie als
kantoor, maatschappelijk, horeca (logiesfunctie voor arbeidsmigranten)
geprojecteerd. Deze functies worden op en door elkaar heen geprojecteerd, om
het gebruik van de ruimten zo breed mogelijk te houden. Enerzijds is dit
maatschappelijk wenselijk, maar tevens kan het plan op deze wijze economisch
beter worden onderbouwd. Leegstand dient namelijk te allen tijde te worden
vermeden op deze locatie. Dit geldt nadrukkelijk voor de zorggebonden
woningen binnen het plan. De rijkswetgeving op dit terrein zal in de toekomst
sterk wijzigen (o.a. invoering scheiding wonen en zorg en stelselherziening
AWBZ), waardoor de in het plan opgenomen gebruik als zorgwoningen op
termijn onder druk kan komen te staan. Om leegstand op deze zichtlocatie in
Asten in de toekomst te voorkomen, wordt ten aanzien van de zorggebonden
woningen een wijzigingsbevoegdheid voor B&W opgenomen, opdat de
zorggebonden woningen zo nodig in gebruik genomen kunnen worden als
reguliere woning.
De dan toegestane wijziging sluit voor wat betreft het aantal parkeerplaatsen
aan bij het parkeerbeleid, zoals dat is opgenomen in de nog vast te stellen
Parkeernota Asten.
Uitgeschreven per bouwlaag is de bezetting van eenheden als volgt:
<
begane grond : detailhandel, horeca + kantoor
<
verdiepingen : 12 appartementen + 10 zorgappartementen
Voor verdere details wordt verwezen naar de aanvraag om bouwvergunning.
Voor onderhavig bouwplan geldt dat qua bouwstijl, type bebouwing en
materiaalkeuzes wordt aangesloten op de gebouwen in de directe omgeving.
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2.2 Ruimtelijke structuur
Het plangebied is gelegen op de hoek Emmastraat / Julianastraat te Asten. De
Emmastraat is een woon- en winkelstraat die ter hoogte van de aansluiting met
de Julianastraat wordt gesplitst in een gedeelte dat bij het centrum behoort en
een gedeelte wat grenst aan het centrum.
De Emmastraat (noordelijk gedeelte) en de Julianastraat zijn aan weerszijden
van de weg opgebouwd uit een gesloten bebouwing met veel bouwmassa. Hier
zijn veel commerciële functies gesitueerd, meestal gecombineerd met wonen op
de verdieping. De Emmastraat in zuidelijke richting heeft aan beide zijde van de
weg voornamelijk woonfuncties. Deze woonfuncties bestaan uit diverse
verschijningsvormen, zoals vrijstaande en geschakelde woningen.
De planlocatie is in de huidige situatie nog in gebruik als detailhandel, horecaen woonfunctie. Voorheen was hier een gedeelte van de Emmapassage
aanwezig. Er was veel leegstand aanwezig. Gezien de matige uitstraling van de
Emmapassage en de leegstand is herstructurering van het gebied als geheel
wenselijk. De eerste fase van deze herstructurering is inmiddels vergund. Dit
deel maakt onderdeel uit van onderhavig plan dat zal worden ontwikkeld.
Door de (gefaseerde) realisatie van de nieuwe bebouwing, welke een ruimere
maatvoering heeft dan de voormalige bebouwing, zal de bebouwingscontour
langs de Emmastraat / Julianastraat weer worden gecompleteerd. Dit sluit goed
aan op de rest van het straatbeeld.
Onderhavig plan sluit aan bij de eisen van de huidige stedenbouwkundige
structuur en doet geen afbreuk aan de aanwezige groenelementen en
cultuurhistorische waarden van bouwwerken in de omgeving. De
bebouwing wordt dusdanig ontworpen dat deze goed in de omgeving past
qua bouwstijl.
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2.3. Functionele structuur
De alom vertegenwoordigde woonfunctie in de woonbuurt is bestemd als
‘Woondoeleinden'. Binnen deze bestemming is uiteraard de woonfunctie
toegestaan en zijn verder alleen aan huis verbonden beroepen toegestaan en
geen andere bedrijvigheid. De woningen hebben in overwegende mate een
woonfunctie, maar kunnen ook een gedeeltelijke nevenfunctie (bijvoorbeeld aan
huis verbonden beroepen) hebben. De woonfunctie dient echter de hoofdfunctie
te zijn.
Op de onderzoekslocatie zijn in de huidige situatie ook de bestemmingen
‘detailhandel’, ‘horeca’, ‘maatschappelijke voorzieningen’ en ‘kantoren zonder
baliefunctie’ aanwezig.
Verder zijn buiten het plangebied in de Julianastraat en Emmastraat diverse
detailhandel-bestemmingen aanwezig.
De planlocatie zal worden bestemd als ‘Gemengd gebied’. Hierin worden
de bestemmingen ‘Detailhandel’, ‘Kantoor’, ‘Horeca’, ‘Maatschappelijk’
en ‘Wonen' opgenomen.
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3. Beleidskader
3.1 Rijksbeleid
Nota Ruimte
Het bouwplan is getoetst aan de beleidslijnen, zoals deze verwoord staan in de
Nota Ruimte. De Nota Ruimte is een nota van het Rijk, waarin de principes
voor de ruimtelijke inrichting van Nederland vastgelegd worden. De Nota
ruimte is tevens vastgesteld als Structuurvisie.
In deze Nota Ruimte gaat het daarbij om inrichtingsvraagstukken die spelen
tussen nu en 2020, met een doorkijk naar 2030.
Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is om ruimte te scheppen voor de
verschillende ruimte vragende functies. Hierbij richt het kabinet zich op:
1.
versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland;
2.
bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland;
3.
borging en ontwikkeling van belangrijke (inter-)nationale ruimtelijke
waarden;
4.
borging van veiligheid.
In de Nota Ruimte, vastgesteld op 17 januari 2006 in het parlement en bekend
gemaakt per 27 februari 2006, gaat het Rijk uit van de bundelingsstrategie bij
verstedelijking en economische activiteiten. Dit betekent dat nieuwbouw
grotendeels geconcentreerd tot stand komt. Dat wil zeggen in bestaand
bebouwd gebied, aansluitend op het bestaande bebouwde gebied of in nieuwe
clusters van bebouwing daarbuiten. De uitvoering van het bundelingsbeleid is
door het Rijk bij de decentrale overheden neergelegd.
De ruimte die in het bestaande stedelijk gebied aanwezig is, moet bij
verdichting optimaal worden gebruikt.
Het voorliggende (gefaseerde) bouwplan is een vervanging en verdichting
van bestaande bebouwing in het bestaande bebouwd gebied en voldoet
daarmee aan dit principe.
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Met het plan wordt de horeca-functie op de begane grond heringericht en
herbouwd en worden er nieuwe appartementen gerealiseerd op de verdieping.
De functies binnen het plangebied worden zodanig gewijzigd dat kantoren,
wonen, maatschappelijk en dienstverlening mogelijk zijn binnen het bouwvlak.
Bestaande structuren in de omgeving van het plangebied (wegen, bebouwing)
blijven gehandhaafd. Geconcludeerd kan worden dat het initiatief derhalve past
in het rijksbeleid.

Figuur 4: Luchtfoto huidige situatie
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Nota Mensen, Wensen, Wonen
Voor het beleid ten aanzien van wonen is in het jaar 2000 de Nota Mensen,
Wensen, Wonen opgesteld. Het beleid dat hierin vastgelegd is, beoogt een
omslag van kwantiteit naar kwaliteit, van huisvesten naar wonen en van
volkshuisvestings- naar woonbeleid. Hiermee vormen kwaliteit en
keuzevrijheid de sleutelbegrippen in het woonbeleid van nu en de nabije
toekomst.
De Nota formuleert vijf kernopgaven:
#
Vergroten van de zeggenschap over de woning en de woonomgeving,
onder andere woningbouw in de vorm van particulier
opdrachtgeverschap;
#
Kansen scheppen voor mensen in kwetsbare posities, onder andere de
(ver)bouw van woningen voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten;
#
Bevorderen van wonen en zorg op maat, onder andere via de realisatie
van woonzorgzones samen met zorgorganisaties en -instellingen;
#
Verbeteren van stedelijke woonkwaliteit door tegemoet te komen aan
stedelijke woonwensen, onder andere de vraag naar wonen in/nabij het
centrum;
#
Verbeteren van de landelijke woonkwaliteit door tegemoet te komen aan
de groene woonwensen, onder andere nieuwe landgoederen en "Ruimte
voor Ruimte".
In onderhavig plan wordt de realisatie van nieuwe appartementen mogelijk
gemaakt. Bij de inrichting van deze appartementen wordt rekening gehouden
met de wensen van (toekomstige) senioren en zorgbehoevenden. De
appartementen zullen daarnaast rolstoelvriendelijk worden gemaakt en nabij het
centrum van Asten met al haar voorzieningen worden gerealiseerd.
Derhalve sluit onderhavig plan aan bij de Nota Mensen, Wensen, Wonen,
omdat sprake is van 'wonen op maat'. Vooral vanwege de realisatie van de
zorgappartementen wordt ruimschoots voldaan aan de kernopgaven van
het rijksbeleid.
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3.2 Provinciaal beleid
Structuurvisie 2011
Per 1 januari 2011 is de structuurvisie van kracht geworden. De Strcutuurvisie
geeft de hoofdlijnen weer van het ruimtelijk beleid van de provincie NoordBrabant tot en me t2025.
De nieuwe structuurvisie bevat drie hoofdopgaven die zich hoofdzakelijk
richten op het buitengebied versus de regionale verstedelijking. Provinciale
Staten hebben gekozen om het landschap rechtstreeks te integreren in het
ruimtelijk beleid, dus geen aparte landschapsvisie op te stellen.

Figuur 5: Uitsnede Structuurvisie 2011
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Verder bevat de Structuurvisie gebiedspaspoorten, waarin de ruimtelijke visie
op het landschap wordt gegeven. Asten is gelegen binnen het deelgebied de
Peelrand. De Peelrand is een overwegend oud en gevarieerd zandlandschap met
een kralensnoer van agrarische nederzettingen, akkercomplexen, weilanden en
bossen.
De ambities voor de Peelrand zijn:
1.
Versterken kleinschalig en afwisselend karakter van het landschap van de
Peelrand.
2.
De cultuurhistorische waarden van de Peelrand in hun samenhang verder
ontwikkelen, beschermen en toeristisch-recreatief ontsluiten.
3.
Het duurzaam en in samenhang behouden van het bodemarchief (o.a.
door afstemming van het gemeentelijk archeologiebeleid) van de
archeologische landschappen: "Peelhorst Oost"en "Dekzandeiland
Asten-Deurne".
4.
Aandacht voor behoud en herstel van het voor Brabant unieke
verschijnsel wijst. Dit kan door bij de inrichting en het beheer in het
buitengebied rekening te houden met het aspect wijst en de zichtbaarheid
in het landschap. Wijst is een zeldzaam geohydrologisch verschijnsel
waarbij ijzerrijk grondwater langs diepe breuken in de ondergrond naar
het oppervlak gestuwd wordt, om daar na een veelal langdurig
ondergronds verblijf in sloten, greppels of tot in het maaiveld uit te
treden.
5.
Het versterken van de ecologische waarden van het landschap door te
sturen op te behouden of te ontwikkelen kenmerken van het landschap,
waarbij kenmerkende planten diersoorten van halfopen landschap met
bomenlanen (zoals de geelgors, de akker-leeuwenbek en de knoflookpad),
het kleinschalig besloten landschap (zoals de nachtegaal en de das) en
sloten en vaarten (kroeskarper) goede indicatoren zijn. De natuurkern van
De Maashorst ontwikkelen met ecologische verbindingen naar de
omgeving en specifiek het verbinden van de natuur in de Maashorst met
die van de Stippelberg via de oostrand van de Peelrand.

18

Asten, Julianastraat, Emmastraat 2011

M & A Milieuadviesbureau BV

Verantwoording
Het herinrichten, vernieuwen en herbouwen van de bebouwing in het
plangebied aan de Emmastraat / Julianastraat volgt het beleidsvoornemen
inbreiden in stedelijke zones uit de Structuurvisie. De behoefte voor woningen /
appartementen is ook in Asten nog aanwezig. De mogelijkheden van het
plangebied zijn zo goed mogelijk benut waarbij voldaan wordt aan de aspecten
van inbreiden en herstructureren, intensiveren en meervoudig ruimtegebruik. En
uiteraard is hierbij rekening gehouden met de kwaliteit van de leefomgeving.
Verordening ruimte Noord-Brabant
De Verordening ruimte Noord-Brabant is door Provinciale Staten op 17
december 2010 vastgesteld. Deze verordening is in werking getreden vanaf 1
maart 2011. De Verordening Ruimte draagt bij aan het realiseren van de
provinciaal ruimtelijke belangen en doelen, zoals die benoemd zijn in de
(interim)structuurvisie Ruimtelijke Ordening. Deze bevat hiertoe
instructieregels die van belang zijn voor gemeenten bij het opstellen van hun
bestemmingsplannen.
De verordening bestaat uit kaartmateriaal en regels, waarmee gemeenten
rekening moeten houden bij het opstellen van ruimtelijke plannen en het
beoordelen van bouwaanvragen.
De Verordening bevat regels voor:
1.
Regionaal perspectief voor wonen en werken
2.
Ruimte-voor-ruimteregeling
3.
GHS-natuur / EHS
4.
Bescherming tegen wateroverlast en overstromingen
5.
Grond- en oppervlaktewatersysteem
6.
Land- en tuinbouw (integrale zonering, glas, TOV)
Voor het plangebied gelden de regels van de gebiedsaanduiding “Kernen in
landelijk gebied”. De in onderhavig plan voorgestane ontwikkelingen betreffen
de vervanging en vernieuwing van bestaande bebouwing alsmede het nieuw
realiseren van appartementen.
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Figuur 6: Uitsnede Verordening Ruimte (kaart stedelijke structuur)
In de Verordening ruimte worden regels aangegeven voor het realiseren van
woningen en kantoorlocaties in bestaand stedelijk gebied (voorschriften 3.5 en
3.6.
Het plan is gelegen in het bestaand stedelijk gebied en het betreft de
vervanging en kwaliteitsverbetering van bestaande bebouwing. Op basis
hiervan voldoet dit plan aan de uitgangspunten van de Verordening
ruimte.
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3.3 Regionaal beleid
Regionaal woningbouwprogramma 2010-2020
In de SRE Monitor Wonen 2010 wordt beschreven hoe bevolking, huishoudens
en woningvoorraad zich in de afgelopen periode hebben ontwikkeld. Ook
worden de verwachte ontwikkelingen van deze drie thema's in beeld gebracht.
Tenslotte wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre de 21 regiogemeenten voldoen
aan de regionale bouwafspraken. Het regionaal woningbouwprogramma 20102020 maakt gebruik van de uitgangspunten van de SRE Monitor Wonen 2010.
In de Monitor Wonen 2010 is onderzocht in hoeverre gemeenten binnen het
grondgebied van het SRE voldoen aan de taakstelling welke volgt uit het
woningbouwprogramma. Voor de gemeente Asten wordt geconcludeerd dat van
2005 tot 2009 in totaal 410 woningen gebouwd moeten worden. Er zijn in totaal
448 woningen gebouwd in deze periode, zodat aan deze taakstelling is voldaan.

Figuur 7: Regionale groei woningvoorraad
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In het regionale woningbouwprogramma 2010-2020 is aangegeven dat de
nadruk moet komen te liggen op het realiseren van middeldure koopwoningen,
starters- en seniorenwoningen. Daarnaast richt het regionale beleid zich op het
realiseren van woningen die specifiek bestemd zijn voor senioren en starters op
de woningmarkt.
Onderhavig plan voorziet in de bouw van 12 nieuwe appartementen en 10
nieuwe zorggebonden-appartementen. In de bestaande situatie zijn er 4
appartementen aanwezig, welke voorafgaande aan de nieuwbouw worden
gesloopt. Dit betekent dat er op de balans 8 woningen van het totale
woningcontingent van de gemeente Asten worden gerealiseerd. De 10
zorggebonden-appartementen tellen niet mee voor het woningcontingent.
Daarnaast wordt in onderhavig plan rekening gehouden met de vergelijking van
levensloopbestendige woningen, welke uitermate geschikt zijn voor bewoning
door senioren.
Derhalve is onderhavig plan in overeenstemming met het regionale
woningbouwbeleid.
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3.4 Gemeentelijk beleid
De Avance; toekomstvisie Asten
De Avance, toekomstvisie Asten is opgesteld in februari 2006. Deze
toekomstvisie is een richtgevende notitie voor de gemeente Asten voor een
periode van 10 à 15 jaar. In de visie is een beeld gegeven van de huidige
structuur van de gemeente en de wensen voor ontwikkeling in de toekomst. De
ligging van de gemeente asten tegen de stedelijke regio Eindhoven-Helmond
zorgt voor een aanzienlijke ruimtedruk. Bovendien neemt de, naast de
ruimtedruk voor wonen en werken, recreatieve druk toe.
De ruimtelijke visie van de gemeente Asten is gebaseerd op een Duurzaam
Ruimtelijk Structuurbeeld. Dit lange termijnbeeld is vertaald in een ruimtelijk
ontwikkelingsmodel voor de middellange termijn (tot 2020).

Figuur 8 : Uitsnede strategiekaart Avance
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Onderhavig plangebeid is gesitueerd in een bestaande bebouwingskern en
hiervoor zijn geen specifieke ontwikkelingen uitgewerkt. In het
ontwikkelingsmodel zijn voor onderhavig plangebied geen waarden
toegekend.
Woonvisie 2010 t/m 2019; inzetten op duurzaam wonen en leven
De gemeente Asten heeft het woonbeleid geactualiseerd in een nieuwe
gemeentelijke Woonvisie. In deze visie is het volkshuisvestingsbeleid van de
gemeente Asten voor de periode tot en met 2019 vertaald. De Woonvisie is
vastgesteld op 3 november 2009 en in werking getreden op 1 januari 2010. De
Woonvisie biedt belangrijke handvatten om richting te geven aan de
ontwikkeling van de gemeente. De gemeente heeft de ambitie de positie als
aantrekkelijke woongemeente voor alle doelgroepen te behouden en waar
mogelijk te versterken in de komende jaren. Met de Woonvisie heeft de
gemeente een goede basis om concrete woonprojecten op te pakken. Het geeft
een kwantitatieve en kwalitatieve inkleuring aan de woningbouwontwikkeling
van de gemeente.
In de Woonvisie wordt als middel om de positie als aantrekkelijke
woongemeente te behouden en mogelijk te versterken, ruimte voor differentiatie
en participatie genoemd. Het aanbieden van gevarieerde woonmilieus en
woonvormen moet de inwoners meer mogelijkheden bieden om in de huidige
wijk of kern naar eigen wens te wonen. Daarvoor wil de gemeente ruimte
bieden voor wensen en initiatieven van inwoners.
Onderhavig plan, waar aan de ruimtelijk kwaliteit en uitstraling middels nieuwe
bebouwing een enorme impuls wordt toegevoegd, worden verschillende
woonvormen gecombineerd. De nieuwe zorggebonden-appartementen (10
stuks) dichtbij het centrum van Asten vallen buiten het woningbouwprogramma
van de gemeente Asten. De 12 nieuwe appartementen, welke worden
gerealiseerd als vervanging en uitbreiding van de 4 te slopen bestaande
appartementen, worden zodanig gebouwd dat deze door zowel senioren
bewoond kunnen worden, alsmede fungeren als levensloop bestendige
woningen.
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Door de realisatie van 12 nieuwe appartementen en de sloop van 4
bestaande appartementen, wordt het aantal woningen volgens het
woningbouwprogramma van de gemeente met maximaal 10 verhoogd.

Centrumvisie Asten
Op 13 april 2007 is de Centrumvisie van de gemeente Asten opgesteld. De
centrumvisie moet leiden tot een krachtig centrum waarin de identiteit van
Asten opnieuw leesbaar en nop aantrekkelijke wijze beleefbaar is. De
centrumvisie moet het frame aangeven waarbinnen toekomstige ontwikkelingen
beoordeeld en uitgevoerd kunnen worden, zodat het gebied kan uitgroeien tot
een aantrekkelijk en hoogwaardig centrum van Asten.
In de visie wordt de historische ontwikkeling, bebouwingsstructuur,
groenstructuur, functionele structuur en de verkeers- en parkeerstructuur
beschreven. Aan de hand hiervan is het beleid geformuleerd voor de
verkeerskundige, functionele en ruimtelijke deelaspecten. Aan de hand van deze
deelaspecten zijn de verschillende (her)ontwikkelingen beschreven.
Één van de beschreven deelgebieden betreft de Emmapassage en omgeving.
De volgende programmatische en ruimtelijke randvoorwaarden zijn op het
gebied van toepassing:
Programma
<
De Aldi-super kan als solitaire detailhandel op onderhavige locatie
gesitueerd blijven;
<
overige winkels dienen op termijn naar het kernwinkelgebied verplaatst te
worden;
<
Naast en boven de Aldi-supermarkt kan woningbouw in de vorm van
appartementen mogelijk gemaakt worden;
<
Het parkeren dient, zoals in de huidige situatie, geconcentreerd te worden
op het achterterrein.
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Figuur 9 : Uitsnede functiekaart Centrumvisie
Bebouwing
•
De voorgestelde bebouwing dient als één geheel vormgegeven te worden;
•
Aan de voorzijde is een hogere bouwhoogte toegestaan dan aan de
achterzijde. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de hoogte
van panden die behouden blijven;
•
In de rooilijn dient aansluiting gevonden te worden met de belendende
bebouwing, zodat een afgerond gevelbeeld ontstaat.
Openbare ruimte
S
Het laden en lossen vindt plaats vanaf de Julianastraat;
S
De parkeergelegenheid is bereikbaar via de Emmastraat;
S
Het optimaliseren van de parkeergelegenheid is gewenst door
herinrichting.
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In onderhavige plannen wordt de nieuwe bebouwing op een juiste wijze
aangesloten op de naastgelegen bebouwing, door aanpassing van de hoogte aan
deze zijde van het plan. Verder wordt het parkeerterrein heringericht, zodat kan
worden voldaan aan de parkeernormen van de gemeente. Dit parkeerterrein is
bereikbaar via de Emmastraat.
Het plan past binnen de centrumvisie omdat de nieuwe bebouwing een op
elkaar aansluitend geheel vormt, het aantal winkelunits wordt verminderd
ten gunste van vergroting van de ALDI en het totale oppervlak aan
detailhandel wordt gereduceerd.
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4. Milieuhygiënische aspecten
4.1 Geluidhinder spoor- en wegverkeerslawaai
Spoorweglawaai.
Onderhavige ontwikkeling is gelegen op meer dan 6,5 km m van de spoorlijn
Helmond-Venlo. Dit is buiten de wettelijke geluidszone, welke 600 meter
bedraagt voor onderhavig traject.
Spoorweglawaai geeft derhalve geen verdere invloed.
Wegverkeerslawaai
Op grond van de Wet geluidhinder hebben in principe alle wegen een
geluidszone. In de directe omgeving van het plan zijn de Emmastraat, Tuinstraat
en Julianastraat van belang.
Voor het plan is een akoestisch onderzoek uitgevoerd door M&A
Milieuadviesbureau BV (rapportnr. 211-AEm-SRMII-v1, d.d. 6-9-2011). De
rapportage is opgenomen in bijlage 5b.
Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de hoogste geluidsbelasting voor
het planjaar 2021 wordt geproduceerd op de woningen op de 1e verdieping ten
gevolge van het wegverkeer op de Emmastraat. Deze bedraagt 62 dB inclusief
correctie volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder (-5 dB).
Ook ten gevolge van het verkeer op de Julianastraat treden overschrijdingen van
de voorkeursgrenswaarde op tot 58 dB inclusief correctie van -5 dB.
Ten gevolge van het verkeer op de Tuinstraat treden geen overschrijdingen van
de voorkeursgrenswaarde op.
Ten gevolge van de overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB,
dient een hogere waarde procedure gevolgd te worden. Een hogere waarde is
hier mogelijk, omdat maatregelen aan de weg of in afschermende zin niet reëel
zijn vanuit stedenbouwkundig en financieel oogpunt.
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De maximale gevelbelasting exclusief correctie ex artikel 110g Wet
geluidhinder bedraagt 67 dB. Dit betekent dat de minimale gevelwering 34 dB
dient te bedragen. Dit zal ten tijde van de bouwaanvragen worden aangetoond
middels een berekening van de gevelwering.
Ten gevolge van het wegverkeerslawaai dient een hogere waarde
aangevraagd te worden bij de gemeente Asten.

4.2 Bodem- en grondwaterkwaliteit
Voor een gedeelte van het plangebied is een verkennend bodemonderzoek
uitgevoerd door M&A Milieuadviesbureau BV (rapportnr. 211-AEJ2-vo-v2,
d.d. 22-11-2011).
Uit de resultaten van het bodemonderzoek blijkt dat :
#
in de bovengrond de achtergrondwaarden (AW) van de
onderzoeksparameters niet worden overschreden;
#
in de ondergrond de interventiewaarde wordt overschreden voor zink;
#
het grondwater niet verontreinigd is met de onderzoeksparameters.
De concentratie zink in het ondergrondmengmonster overschrijdt de
interventiewaarde. Ter plaatse van de ondergrondboringen zijn drie nieuwe
boringen geplaatst, waarvan de ondergrondmonsters separaat zijn onderzocht op
zink. Hieruit blijkt dat op de nieuwbouwlocatie er geen overschrijdingen zijn
aangetroffen met zink.
Van de monsters die op het parkeerterrein zijn genomen blijkt dat deze matig tot
sterk verontreinigd zijn met zink.
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Van de parkeerplaats is een verkennend bodemonderzoek bekend van
26 oktober 2004, uitgevoerd door Archimil (rapportnummer 1436R005).
Uit de resultaten van dit onderzoek was reeds geconstateerd dat de bovengrond
van het parkeerterrein sterk verontreinigd is met zink en licht verontreinigd is
met koper, PAK, minerale olie en EOX. De ondergrond blijkt licht
verontreinigd te zijn met koper en zink en in het grondwater is een lichte
verontreiniging met zink aangetroffen.

Figuur 10 : Boortekening verkennend bodemonderzoek
De parkeerplaats wordt alleen civieltechnisch heringericht, waarbij geen grond
zal worden geroerd. Ons inziens bestaat er geen gevaar voor de
volksgezondheid en behoeven er geen belemmeringen te zijn voor het beoogde
doel.
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De hergebruiksmogelijkheden voor de bovengrond, die eventueel vrijkomt bij
toekomstige bouwactiviteiten, kunnen indicatief als multifunctioneel worden
beschouwd. Hergebruik dient echter te geschieden conform het Besluit
bodemkwaliteit dan wel een bodembeheerplan van de gemeente Asten.
De grond onder de verharding van het parkeerterrein is sterk verontreinigd met
zink en kan niet worden hergebruikt. Deze dient, indien graafwerkzaamheden
plaatsvinden, afgevoerd moeten worden. Dit zal hieraan voorafgaande gemeld
moeten worden aan de provincie middels een BUS-melding.
Het gedeelte van het plangebied dat nog niet is onderzocht, zal na de sloop van
de panden (in de huidige situatie nog in gebruik zijnde), worden onderzocht
middels een NEN 5740 onderzoek.
Geconcludeerd kan worden dat in verband met de nieuwbouw er geen
belemmeringen zijn qua bodemgesteldheid.
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4.3 Milieuzonering
In het plangebied is in de huidige situatie een horecapand gesitueerd en in de
nieuwe beoogde situatie wordt dit pand herbouwd. Voor de horeca-inrichting
gelden de voorschriften uit het Besluit algemene regels inrichtingen
milieubeheer. Deze dienen te worden nageleefd op de omliggende
geluidgevoelige bebouwing, zowel in de huidige als de nieuwe situatie. Bij de
melding volgens de AMvB zal een akoestisch onderzoek worden aangeleverd,
waaruit blijkt dat kan worden voldaan aan de voorschriften.
Omgekeerd geldt dat er geen bedrijven in de omgeving aanwezig zijn die een
milieuhindercirkel over het plangebied hebben liggen. De nabij gelegen
detailhandel heeft een hinderafstand van 10 meter en deze liggen ruimschoots
buiten het plangebied.
Dit betekent dat het plan geen belemmering oplevert in relatie tot de
bedrijfsfuncties in de omgeving. Omgekeerd geldt tevens dat de bedrijven
geen belemmeringen opleveren voor de nieuwbouw van de appartementen
en zorggebonden-appartementen.

4.4 Natuur en landschap
In de omgeving is op een afstand van ongeveer 7 km is het Natura 2000 gebied
De Deurnese Peel en de Mariapeel gesitueerd.
De onderzoekslocatie is op een dermate afstand gesitueerd van het gebied dat
door de nieuwe ontwikkelingen hier geen verstoring qua natuur en landschap
zullen ontstaan. Het betreft hier het herbouwen van bestaande functies, zodat
het effect op de natuurlijke omgeving verwaarloosbaar is.
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4.5 Flora en fauna
In april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. In deze wet zijn de
onderdelen uit de Europese Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn die de
bescherming van soorten betreft geïmplementeerd. Het plan komt ter plaatse
van bestaande woningen en achtertuinen.
Op basis van genoemde wet moet bij alle geplande ruimtelijke ingrepen
nagegaan worden of er schade wordt toegebracht aan beschermde dier- en
plantensoorten.
Door M&A Milieuadviesbureau is een natuurwaardenonderzoek uitgevoerd
(rapportnummer 211-AEJ-nw-v1, d.d. 12-9-2011). In dit onderzoek is een
veldbezoek verricht alsmede literatuuronderzoek uitgevoerd.
Door de inventarisatie is aangetoond dat het mogelijk is dat in het gebied
beschermde flora of fauna voor kunnen komen. In de nabijheid van het perceel
zijn tijdens het veldbezoek in augustus 2011 echter geen waarnemingen gedaan
van beschermde soorten. Ook rondom het perceel zijn bij de inventarisaties
geen waarnemingen gedaan van beschermde soorten (waaronder vleermuizen).
De realisatie van de bebouwing aan de Emmastraat / Julianastraat zal geen
verstorend effect opleveren voor de aanwezige natuurwaarden in het gebied. De
realisatie van de nieuwe bebouwing kan als een natuurlijke opvulling tussen
bestaande bebouwing worden beschouwd.
Ondanks dat de veldonderzoeken met de nodige zorg zijn uitgevoerd is het
uiteraard mogelijk dat, vooral in het vogelbroedseizoen, toch beschermde
soorten aanwezig zijn in de omgeving. Door extra zorg hieraan de besteden
tijdens de bouwwerkzaamheden, wordt vermeden dat de dieren hiervan hinder
zullen ondervinden.
Geconcludeerd wordt dat de flora en fauna in het gebied niet zal worden
aangetast door de realisatie van de nieuwe panden.
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4.6 Watertoets
Het is wettelijk geregeld dat in alle ruimtelijke plannen een waterparagraaf dient
te worden opgenomen. Het doel van de waterparagraaf is de
waterhuishoudkundige doelstellingen zichtbaar en evenwichtig mee te nemen
bij de ruimtelijke plannen. Hierbij wordt ingegaan op de gevolgen van het plan
op de waterhuishouding.
In deze paragraaf is een beknopt overzicht gegeven van het relevante beleid ten
aanzien van water. Voor meer achtergronden van dit beleid wordt verwezen
naar de verschillende beleidsdocumenten. Een vertaling van de
waterdoelstellingen, zoals deze in de diverse stukken zijn beschreven, heeft
plaatsgevonden in het actuele beleid van het waterschap. Een samenvatting
hiervan is opgenomen in de volgende paragraaf. In de daarna volgende
paragrafen zal het onderhavige initiatief worden getoetst aan dit beleid.
4.6.1 Europees en nationaal beleid
Kaderrichtliin Water
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is sinds 22 December 2000 van
kracht. Deze richtlijn heeft als doel de toestand van het oppervlaktewater en
grondwater binnen de Europese Unie in stand te houden en waar mogelijk te
verbeteren. Het gaat hierbij primair om de waterkwaliteit, al speelt de
waterkwantiteit ook een rol. Meer in detail stelt de KRW als doelen:
<
aquatische ecosystemen (een natte component van terrestrische systemen)
beschermen tegen verdere achteruitgang en deze verbeteren waar
mogelijk; duurzaam gebruik van water bevorderen door bescherming van
beschikbare waterbronnen;
<
verbetering van het aquatisch milieu door vermindering van lozingen,
emissies en verliezen van prioritaire stoffen en geleidelijk beëindigen van
lozingen, emissies en verliezen van prioritair gevaarlijke stoffen;
<
terugdringen van de verontreiniging van grondwater en voorkómen van
verdere verontreiniging;
<
bijdragen aan vermindering van de gevolgen van overstromingen en
perioden van droogten.
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De Kaderrichtlijn Water gaat uit van de zogeheten stroomgebiedbenadering.
Een stroomgebied bestaat uit het gehele watersysteem van bron tot monding van
een rivier inclusief het hele gebied dat hierop afwatert. Nederland maakt
onderdeel uit van vier stroomgebieden: Eems, Rijn, Maas en Schelde.
Voor elk stroomgebied dient om de 6 jaar een stroomgebiedbeheerplan (SGBP)
te worden opgesteld. Hierin is aangegeven hoe de lidstaat voor elk
stroomgebied de milieudoelstellingen van de KRW wil gaan halen inclusief de
maatregelen die hiervoor worden genomen. Daarnaast moeten hierin ook de
toegepaste uitzonderingen worden beargumenteerd. Het SGBP is opgebouwd
uit onderdelen van het Nationaal Waterplan, Beheerplan Rijkswateren,
Provinciale Waterplannen en Waterbeheerplannen van de waterschappen en
gemeentelijke besluiten.
Waterwet
De Waterwet ( 22 december 2009) regelt het beheer van oppervlaktewater en
grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke
ordening. op grond van deze wet moeten de provincies één of meer regionale
waterplannen vaststellen die wat betreft de ruimtelijke aspecten de status van
provinciale structuurvisie hebben.
De Waterwet vervangt de bestaande wetten voor het waterbeheer in Nederland,
met uitzondering van de Waterschapswet.
Het Nationaal Waterplan 'Een veilige leefbare delta, nu en in de toekomst'
Het Nationaal Waterplan is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding
uit 1998 en vervangt alle voorgaande Nota's Waterhuishouding. Het Nationaal
Waterplan is in werking getreden in december 2009. Het Nationaal Waterplan is
opgesteld op basis van het wetsvoorstel Waterwet. Het Nationaal Waterplan
beschrijft de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid. Op basis van de Wet
ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten
de status van structuurvisie.
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Belangrijke onderdelen van het Nationaal Waterplan zijn het nieuwe beleid op
het gebied van waterveiligheid, het beleid voor het IJsselmeergebied, het
Noordzeebeleid en de Stroomgebiedbeheerplannen op grond van de KRW.
Tevens bevat het Nationaal Waterplan een eerste beleidsmatige uitwerking van
de kabinetsreactie op het advies van de Deltacommissie.
In de vier Stroomgebiedbeheerplannen (SGBP's) voor Eems, Maas, Rijn en
Schelde zijn de waterkwaliteitsmaatregelen van alle waterbeheerders
(Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, gemeenten) per stroomgebied
gebundeld. De SGBP's worden aan de Europese Commissie toegezonden.
Daarmee wordt invulling gegeven aan de verplichtingen uit de Kaderrichtlijn
Water.

4.6.2 Provinciaal beleid
Provinciaal Waterplan en provinciale Waterverordening
Het Provinciaal Waterplan, vastgesteld op 20 november 2009 en in werking
getreden 22 december 2009, beschrijft het strategische waterbeleid voor
Noord-Brabant op hoofdlijnen en maakt duidelijk hoe aan het beleiduitvoering
wordt gegeven.
Het Provinciaal Waterplan bestaat uit een plantekst en 2 plankaarten. De
plantekst beschrijft het provinciale waterbeleid. Het plan bestaat uit een
strategisch deel en een operationeel deel.
De hoofddoelstelling is dat 'het water bijdraagt aan een gezonde omgeving voor
mens, dier en plant, waarin we veilig kunnen wonen en waar ruimte is voor
economische, maatschappelijke en ecologische ontwikkelingen. Dit wordt
vertaald in de volgende maatschappelijke doelen:
•
schoon grond- en oppervlaktewater voor iedereen;
•
adequate bescherming van Noord-Brabant tegen overstromingen;
•
Noord-Brabant heeft de juiste hoeveelheden water (niet te veel en niet te
weinig).
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In aansluiting op de Waterwet is tevens een nieuwe provinciale
Waterverordening inwerking getreden.
Op basis van het provinciaal beleid zijn er geen bijzonderheden ten aanzien
van het onderhavig plangebied.

4.6.3 Beleid waterschap Aa en Maas
Het waterschap Aa en Maas hanteert bij nieuwe ontwikkelingen onderstaande
principes:
•
gescheiden houden van vuil water en schoon hemelwater;
•
doorlopen van de afwegingsstappen: 'hergebruik - infiltratie - buffering afvoer';
•
hydrologisch neutraal bouwen;
•
water als kans;
•
meervoudig ruimtegebruik;
•
voorkomen van vervuiling;
•
wateroverlastvrij bestemmen;
•
waterschapsbelangen.
Per beleidspunt wordt het onderhavig plan getoetst aan het beleid van
waterschap Aa en Maas.
Gescheiden houden van vuil water en schoon hemelwater
Het streefbeeld is het afvoeren van het vuil water via de riolering en het binnen
het projectgebied verwerken van het schoon hemelwater en indien nodig het
schone hemelwater vertraagd af te voeren via het oppervlaktewater. Ook bij dit
plan wordt het vuil water afgevoerd via de riolering en het schoon hemelwater
wordt gescheiden aangeboden op de riolering, conform het Bouwbesluit.
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Doorlopen van de afwegingsstappen ‘hergebruik-infiltratie-buffering-afvoer’
In aansluiting op het landelijke beleid hanteert het waterschap het beleid dat bij
nieuwe plannen altijd onderzocht dient te worden hoe omgegaan kan worden
met het schone hemelwater. Hierbij worden de afwegingsstappen 'hergebruik infiltratie - buffering - afvoer' (afgeleid van de trits 'vasthouden - bergen afvoeren') doorlopen. Hergebruik van het water is in dit relatief kleinschalig
initiatief niet mogelijk. Dit is ook in overeenstemming met het uitgangspunt van
het waterschap Aa en Maas dat hergebruik met name overweegt bij
grootschalige voorzieningen. Bij dit initiatief wordt gebruik gemaakt van
infiltratie en buffering.
Hydrologisch neutraal bouwen
Nieuwe ontwikkelingen dienen te voldoen aan het principe van hydrologisch
neutraal bouwen, waarbij de hydrologische situatie minimaal gelijk moet blijven
aan de uitgangssituatie. Het verharde oppervlak wijzigt niet door de plannen in
het gebied, zodat wordt voldaan aan het beleidsuitgangspunt voor hydrologisch
neutraal bouwen.
Water als kans
Water kan een meerwaarde geven aan het plan, bijvoorbeeld door gebruik te
maken van de belevingswaarde van water. Aangezien het hier een plangebied
betreft dat volledig verhard is en waar bovendien het onbebouwde gedeelte in
gebruik is als parkeervoorziening, is het niet opportuun om voorzieningen te
realiseren die gebruik maken van de waterbeleving.
Meervoudig ruimtegebruik
Door bij de inrichting van een projectgebied ruimte voor twee of meer
doeleinden te gebruiken, is het 'verlies' van m2 als gevolg van de toegenomen
ruimtevraag vanuit water te beperken. Aangezien op de parkeerplaats weinig
groenvoorziening aanwezig is, zal in onderhavige plannen hier geen gevolg aan
gegeven kunnen worden.
Meervoudig ruimtegebruik zal wel worden toegepast ter plaatse van de
invalidenparkeerplaatsen, waaronder een infiltratie-voorziening zal worden
gerealiseerd.
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Voorkomen van vervuiling
Bij de inrichting, het bouwen en het beheer van gebieden wordt het milieu
belast. Vanuit zijn wettelijke taak ten aanzien van het waterkwaliteitsbeheer
streeft het waterschap ernaar om nieuwe bronnen van verontreiniging zoveel
mogelijk te voorkomen. Bij het planvoornemen zal geen gebruik gemaakt
worden van materialen die tot een verontreiniging van de bodem zullen leiden
en daarmee de kwaliteit van het grondwater verslechteren.
In het plangebied dient aandacht te worden geschonken aan de infiltratie van
hemelwater onder de parkeerplaats, vanwege de sterke verontreiniging met zink
in de boven- en ondergrond. De uitloging van met name zink naar het water kan
tot verontreiniging van het te infiltreren hemelwater leiden.
Ter plaatse van de invalidenparkeerplaatsen wordt een infiltratievoorziening
gerealiseerd. De grond zal hier worden verwijderd en afgevoerd naar een erkend
verwerker, zodat er geen uitloging van zink kan plaatsvinden.
Waterschapsbelangen
Er zijn binnen het plangebied geen waterschapsbelangen, zoals de aanwezigheid
en ligging van een watersysteem, waterkering of infrastructuur t.b.v. de
afvalwaterketen van het waterschap. Ook zijn er geen ruimteclaims van het
waterschap aanwezig voor bv. waterberging, natte ecologische
verbindingszones, beekherstel of infrastructuur t.b.v. de afval-waterketen.
Wateroverlast vrij bestemmen
Bij de locatie-keuze van ontwikkelingen moet rekening gehouden worden met
de wateroverlastproblematiek. In eerste instantie zal bij de locatiekeuze gezocht
moeten worden naar een plek ‘die hoog en droog genoeg’ is.
Onderhavige locatie ligt in het centrum van de bebouwde kom van Asten, waar
alleen sprake kan zijn van wateroverlast van zeer hevige regenbuien.
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4.6.4 Gemeentelijk waterbeleid
Het beleid van de gemeente Asten is vastgelegd in het gemeente waterplan
('Waterplan Asten 2006' en het gemeentelijk rioleringsplan ('GRP 2007-2011').
Met betrekking tot ontwikkelingslocaties gelden volgens het waterplan de
volgende uitgangspunten:

bij nieuwe plannen dient altijd onderzocht te worden hoe omgegaan kan
worden met het schone hemelwater. Hierbij worden de afwegingsstappen
'hergebruik – infiltratie - buffering – afvoer' doorlopen;

hergebruik van hemelwater wordt vooral overwogen bij grootschalige
voorzieningen als scholen en kantoorgebouwen. Voor particuliere
woningen wordt dit, ook gezien de landelijke ervaringen met
grijswatersystemen, niet gestimuleerd;

er moet bij nieuwe aanleg van een rioolstelsel minimaal een gescheiden
stelsel worden aangelegd;

bij alle nieuwe bouwprojecten moet hydrologisch neutraal worden
gebouwd. De hydrologische situatie moet minimaal gelijk blijven aan de
uitgangssituatie;

de waterberging moet voldoen aan de eisen van Waterschap Aa en Maas.
Met het oog op de waterkwaliteit dient ook rekening te worden gehouden met
de te gebruiken materialen in verbond met eventuele uitloging van
milieugevaarlijke stoffen. De emissie van vervuilende stoffen op het
oppervlaktewater dient te worden teruggedrongen.
Hemelwaterafvoer na ontwikkeling
Om te voldoen aan het principe van hydrologisch neutraal bouwen hoeft het
hemelwater in de nieuwe situatie niet binnen het plangebied geïnfiltreerd. Het
oppervlak aan verharding voor en na realisatie van de plannen wijzigt namelijk
niet, zodat conform het beleid geen infiltratie van hemelwater noodzakelijk is.
Onder twee invalidenparkeerplaatsen zullen echter lavakoffers worden
geplaatst, zodat een gedeelte van het hemelwater toch geïnfiltreerd kan worden.
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Het plangebied ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied of een
beschermingsgebied in het kader van verordening waterhuishouding.
Kwaliteit van te lozen en infiltreren hemelwater
Om de kwaliteit van het hemelwater te garanderen dienen onderdelen welke met
regenwater in aanraking kunnen komen, te worden vervaardigd of te bestaan uit
niet-uitloogbare bouwmaterialen zoals kunststoffen of gecoat staal of
aluminium (in plaats van zink of lood etc.). Door het gebruik van nietuitlogende materialen komen geen verhoogde concentraties verontreinigende
stoffen voor in het te infiltreren water.
Verhardingen zoals opritten, parkeerplaatsen en terrassen mogen niet verontreinigd zijn/worden met chemische bestrijdingsmiddelen, olie, agressieve
reinigingsmiddelen of andere verontreinigende stoffen.
Riolering en afvoer vuil water
In het Waterplan Asten (2006) wordt het beleid gehanteerd om het afstromende
hemelwater af te koppelen van de riolering. Op deze manier wordt het
vuilwaterriool minder belast met hemelwater en gaat een constante stroom
huishoudelijk afvalwater naar de RWZI.
In het centrum van Asten is aan de Emmastraat vooralsnog sprake van een
gemengd rioolstelsel. Dit betekent dat zowel hemelwater als vuil water wordt
afgevoerd naar de RWZI Asten.
Aan de Julianastraat is wel een gescheiden rioleringssysteem aanwezig, waar
het hemelwater separaat kan worden aangeboden op de riolering.
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4.6.5 Bepaling infiltratie ter plaatse
Huidige situatie
De onderzoekslocatie bestaat uit een aantal percelen die nagenoeg geheel
bebouwd of verhard zijn. De locatie ligt niet in een boringsvrije zone,
waterwingebied of een grondwaterbeschermings-gebied. Binnen het plangebied
is geen oppervlaktewater aanwezig.
De Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) is voor het plangebied niet
vastgesteld. Een ruwe schatting, gebaseerd op bodemonderzoeken in de
omgeving en de hierin geconstateerde grondwaterstanden (minimaal 2,3 m-mv),
leert dat deze in elk geval hoger moet zijn dan 1,5 m-mv.
Door M&A Milieuadviesbureau is een waterinfiltratieonderzoek uitgevoerd
(rapportnummer 211-AEJ-wi-v1, d.d. 12-9-2011). Het onderzoek is opgenomen
in bijlage 5d. Uit de resultaten van het onderzoek volgt dat de infiltratiesnelheid in de bodem ter plaatse voldoende groot is om hemelwater succesvol te
infiltreren.
Toekomstige situatie
Met het nieuwe plan wordt het totale verharde (bebouwing + terreinverharding)
oppervlak niet vergroot. Op grond van het uitgangspunt hydrologisch neutraal
bouwen, is derhalve geen infiltratie van hemelwater noodzakelijk.
Op grond van de uitgangspunten van hydrologisch neutraal bouwen is geen
infiltratie van hemelwater noodzakelijk.
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4.7 Verkeerskundige aspecten; ontsluiting, parkeren en veiligheid
Het plangebied wordt voor het autoverkeer direct ontsloten via de Emmastraat.
De wegenstructuur in het plangebied is zodanig van opzet dat eventuele extra
verkeersstromen vanuit de winkels, kantoren en woningen goed en veilig
afgewerkt kunnen worden.
Door de gemeente Asten is de parkeerbalans opgesteld voor het huidige plan en
hieruit blijkt dat er maximaal 99 parkeerplaatsen benodigd zijn (zie bijlage 6).
Bij het opstellen van de parkeerbalens is rekening gehouden met de
aanwezigheidspercentages van de verschillende functies in het gebied.
Er worden in het kader van dit plan 80 parkeerplaatsen gerealiseerd. Dit zijn
voldoende parkeerplaatsen voor de huidige functies in het plan. De 31
benodigde parkeerplaatsen voor de horeca zijn immers reeds in een eerder
stadium meegenomen op het parkeerterrein Emmastraat-Hemel.
Wanneer er binnen dit bestemmingsplan functiewijzigingen of uitbreidingen
van bestaande functies plaatsvinden dient het aantal benodigde parkeerplaatsen
opnieuw berekend te worden. Hiervoor dient gebruik gemaakt te worden van de
meest recente versie van de Nota Parkeernormen van de gemeente Asten.

43

Asten, Julianastraat, Emmastraat 2011

M & A Milieuadviesbureau BV

4.8 Leidingen en infrastructuur
Op het perceel of in de directe omgeving zijn geen kabels en leidingen
gesitueerd, welke een zodanige bescherming behoeven dat zij voorzien zijn van
een beschermingszone.
Voor start van de bouwwerkzaamheden zal niettemin een Klic-melding worden
verricht, waarin de eventuele ligging van leidingen zullen worden aangegeven.
4.9 Archeologie
In 1992 is het Verdrag van Valletta (Malta) door de landen van de EU,
waaronder Nederland, ondertekend. Dit verdrag verplicht de Europese
overheden tot het beschermen van archeologisch erfgoed. Hierbij wordt als
uitgangspunt gehanteerd dat archeologische waarden in situ bewaard moeten
blijven. Dat wil zeggen, dat er naar gestreefd moet worden om de waarden op
de locatie te behouden. Als dit niet mogelijk blijkt, bijvoorbeeld bij
bouwplannen, dan moeten de waarden worden opgegraven en ex situ worden
bewaard. Het Verdrag van Valletta is doorvertaald in de Monumentenwet 1988,
zoals deze gewijzigd is in september 2007. Sinds deze wijziging van september
2007 is de gemeente bevoegd gezag op het gebied van cultuurhistorie en
archeologie.
De gemeente Asten heeft een Nota Archeologiebeleid opgesteld (21-12-2010).
Deze nota is opgesteld als beslisdocument om te adviseren welke
onderzoeksinspanning noodzakelijk is in het kader van ruimtelijke plannen.
De locatie aan de Emmastraat / Julianastraat is gesitueerd in een archeologische
monumentengebied (categorie 1 gebied). Voor de locatie is op grond van het
beleid van de gemeente Asten een vergunning noodzakelijk. Omdat het een
gemeentelijke aangewezen gebied betreft is de gemeente het bevoegd gezag.
De gemeente Asten zal in de vergunning voorwaarden verbinden hoe de
archeologische waarden beschermd dienen te worden.
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4.10 Beschermde en beeldbepalende elementen
De bestaande bebouwing in de omgeving is niet aangemerkt als Rijks- of
gemeentelijk monument, zodat hiermee bij nieuwbouw geen rekening behoeft te
worden gehouden. In de directe omgeving bevinden zich volgens het
bestemmingsplan geen beschermde of beeldbepalende panden waarvan het
karakter aangetast kan worden door de herinrichting en herbouw.
4.11 Externe veiligheid
Bij de beoordeling van het aspect externe veiligheid is de “risicokaart Noord
Brabant” geraadpleegd. De uitsnede is in bijlage 4 opgenomen.
Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI).
De ontwikkeling is gelegen binnen de invloedsafstand van een BEVI-inrichting,
namelijk een LPG-station aan de Tuinstraat 18. De afstand tot de inrichting
bedraagt 110 meter. Aangezien door het nieuwe plan er nauwelijks een toename
is van het aantal kwetsbare personen, zal het groepsrisico niet significant
worden beïnvloed. Er gelden derhalve verder geen consequenties voor de
plannen.
In verband met de ligging in het invloedsgebied van het lpg-tankstation aan de
Tuinstraat 18 is een verantwoording groepsrisico opgesteld (zie bijlage 5e).
Hierin zijn de huidige en de toekomstige situatie met elkaar vergeleken qua
groepsrisico. In het rapport staan een aantal aanbevelingen voor maatregelen die
er voor zorgdragen dat het groepsrisico in de nieuwe situatie onder de
oriëntatie-waarde zal blijven.
In de plannen zal bovendien als maatregel een brandmeldinstallatie worden
meegenomen, zodat de reactietijd van de hulpdiensten aanzienlijk zal worden
verkort. Dit heeft een positief effect op de redzaamheid van de bewoners.
Het plangebied is verder nog op 210 meter afstand gesitueerd van het LPGtankstation aan de Emmastraat 73. Dit is buiten het invloedsgebied en heeft
derhalve evenmin verdere consequenties.
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Railverbinding.
Het plan is gelegen op meer dan 7,5 km m van de spoorverbinding HelmondVenlo. Een toename van de woonfunctie op deze afstand heeft geen gevolgen
qua externe veiligheid.
Wegen en transportassen
Het plan is op meer dan 1700 meter afstand gesitueerd van de A67, welke als
dichtst bijzijnde weg voor gevaarlijke stoffen geldt. Dit betekent dat het plan
buiten het invloedsgebied is gelegen vanaf deze weg.
Ook is het plan niet in het invloedsgebied van leidingen voor gevaarlijke stoffen
of andere transportassen gelegen.

4.12 Luchtkwaliteit
Het plan heeft tot gevolg dat er 8 appartementen (12 nieuwe en 4 gesloopt) en
10 zorggebonden-appartementen worden toegevoegd aan het gebied. Verder
worden een aantal kantoren / ruimten voor (maatschappelijke) dienstverlening
gerealiseerd.
Volgens de Wet luchtkwaliteit geldt deze ontwikkeling als niet relevant voor de
luchtkwaliteit. De plannen vallen onder de regeling Niet in Betekenisvolle Mate
(NIBM) toename (3% criterium), zodat er verder geen consequenties gelden uit
oogpunt van luchtkwaliteit.
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4.13. Duurzaamheid
Qua energie- efficiëntie dient bij de bouwaanvraag te worden aangetoond dat
aan de wettelijke energieprestatiecoëfficiënt (afgekort EPC). Deze regels borgen
dat woon- en utiliteitsfuncties energiezuinig (duurzaam omgaan met energie)
zijn. De wijze waarop aan deze regels wordt voldaan wordt uitgewerkt in de
aanvraag om omgevingsvergunning.
Bij de realisering van het plan zal aandacht besteed worden aan duurzaamheid.
Dit geldt met name voor de bouwmaterialen (bv. houten kozijnen met FSCkeurmerk). Milieubelastende materialen (bv. asbest) kunnen en zullen sowieso
niet worden toegepast in de nieuwbouw. Voor de bouwmaterialen en de
toepassing hiervan wordt verwezen naar de duurzaam bouwenlijst van het SRE
(2007) en de VAC-woonkwaliteitswijzer van de Stichting VACpunt Wonen.
Drempels in de appartementen en zorggebonden-appartementen zijn laag of
ontbreken. Ook wordt rekening gehouden met draaicirkels van rolstoelen. De
woningen kunnen daardoor ook als levensloopbestendige woningen worden
beschouwd, doordat deze hierdoor geschikt zijn voor ouderen en/of mensen met
fysieke beperkingen.
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5. Juridische planbeschrijving
5.1. Inleiding
Doel van dit bestemmingsplan is het opstellen van een adequate en actuele
juridische-planologische regeling ten behoeve van de planontwikkeling aan de
Emmastraat / Julianastraat te Asten.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening
(Wro) worden door middel van de op de verbeelding aangegeven bestemmingen
en daarop betrekking hebbende regels de in het plan begrepen gronden voor
bepaalde doeleinden aangewezen. Daarbij worden regels gegeven voor het
bouwen van bouwwerken en voor het gebruik van de bouwwerken en
onbebouwde gronden. De juridische regeling is opgebouwd conform de SVBP
2008, de landelijke standaard voor het vervaardigen van bestemmingsplannen,
die in het Bro als verplichte opbouw is opgenomen. Deze standaard is, waar
mogelijk, aangevuld met standaardregels voor bestemmingsplannen in de
gemeente Asten. Bij de gebruikte terminologie in dit bestemmingsplan
geanticipeerd op de sinds 1 oktober 2010 van kracht zijnde Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het bestemmingsplan ‘Emmastraat /
Julianastraat te Asten’ bestaat formeel uit een verbeelding en regels. Deze gaan
vergezeld van een toelichting waarin het plan en de daaraan ten grondslag
liggende beleidsmatige afwegingen zijn verwoord. De indeling van de regels is
hierna beknopt en artikelsgewijs aangegeven.
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5.2. Opzet van de regels
5.2.1 Hoofdstuk 1 Inleidende regels (art. 1 en 2)
Dit hoofdstuk bevat twee artikelen. Artikel 1 bevat de definities van begrippen
die van belang zijn voor toepassing van het plan. Het tweede artikel betreft de
wijze van meten, waarin wordt aangegeven hoe bij toepassing van de regels
wordt gemeten. In beide artikelen is, conform de SVBP2008, een aantal
standaardbegrippen en een aantal standaard meetwijzen opgenomen.
5.2.2 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels (art. 3)
In dit hoofdstuk worden regels gegeven voor de binnen het plangebied beoogde
bestemmingen en functies. In dit artikel zijn de doeleinden c.q. de toegelaten
gebruiksvormen van de gronden aangegeven. In beginsel is iedere vorm van
bebouwing die past binnen de desbetreffende bestemming tot een bepaalde
omvang rechtstreeks (dus zonder voorafgaande afwijking of wijziging)
toegestaan. Indien wordt voldaan aan de voorgeschreven maatvoering en wordt
gebouwd binnen het eventueel aangegeven bouwvlak, kan hiervoor in de regel
zonder meer bouwvergunning worden verleend. In het voorliggende plan is de
locatie bestemd als ‘Gemengd’, waarin de enkelbestemmingen wonen (regulier
en zorggebonden), kantoor, maatschappelijk, detailhandel en horeca (café en
logies voor arbeidsmigranten) zijn toegestaan. In de bestemmingsregels is het
aantal zelfstandige functie-eenheden aangegeven per bouwlaag.
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5.2.3 Hoofdstuk 3 Algemene regels (art. 4 t/m 9)
Dit hoofdstuk bevat de volgende algemene regels:
#
een anti-dubbeltelbepaling (art. 4);
#
algemene bouwregels (art. 5);
#
algemene gebruiksregels (art. 6);
#
algemene afwijkingsregels (art. 7): hierin wordt bepaald in welke
gevallen Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het plan
middels een omgevingsvergunning ex artikel 2.1 sub c. van de Wabo;
#
algemene wijzigingsregels (art. 8): hierin wordt bepaald onder welke
voorwaarden Burgemeester en wethouders bevoegd zijn het plan te
wijzigen; het betreft hier beperkte wijzigingen in algemene zin.
Specifieke wijzigingsbevoegdheden die van toepassing zijn op bepaalde
bestemmingen worden waar nodig de bestemmingsregels opgenomen.
#
algemene procedureregels (art. 9): hierin wordt geregeld welke procedure
moet worden gevolgd in geval van toepassing van omgevingsvergunningen, nadere eisen en wijzigingsbevoegdheden.
#
overige regels (art. 10): in deze regels is een bepaling opgenomen over de
van kracht zijnde andere wettelijke regelingen waarnaar in de regels
wordt verwezen.
5.2.4 Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels (art. 11 en 12)
In het overgangsrecht is bepaald dat bouwwerken, die op het moment van de
tervisielegging van het plan aanwezig zijn, mogen blijven bestaan, ook al is er
strijd met de bouwregels. Het gebruik van grond en opstallen, dat afwijkt van de
regels op het moment waarop het plan rechtskracht verkrijgt, mag worden
gehandhaafd. Dit overgangsrecht komt voort uit artikel 3.2.1 van het Bro en is
een verplicht onderdeel van de regels. In de slotregel wordt aangegeven onder
welke naam deze regels kunnen worden aangehaald.
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5.3.Voorkomende bestemmingen
Artikel 3 Gemengd
De gronden bestemd als ‘Gemengd’ zijn bestemd voor detailhandel, horeca,
kantoor (zonder baliefunctie), maatschappelijk, wonen, logiesfunctie voor
arbeidsmigranten, aan-huis-verbonden beroepen, parkeerdoeleinden, tuinen,
erven en verhardingen en water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
De hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het op de verbeelding aangegeven
bouwvlak worden gebouwd. Het aantal wooneenheden mag niet meer bedragen
dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximum aantal wooneenheden’ is
aangegeven. Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, mogen enkel binnen het bouwvlak worden gebouwd. In de regels zijn er
verschillende voorwaarden opgenomen omtrent bouwen van aan- en uitbouwen,
bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
De oppervlakte detailhandel neemt in het nieuwe plan (1.452 m2) af ten
opzichte van de huidige situatie (1.466 m2).
De bestaande horeca-inrichting (café) wordt meegenomen in de plannen en ook
hier geldt dat het vloeroppervlak niet groter wordt ten opzichte van de huidige
situatie. Het oppervlak van het horecabedrijf bedraagt in de nieuwe situatie
440 m2 . In de huidige situatie bedraagt dit ongeveer 550 m2. Deze horecainrichting geldt als een horecafunctie categorie 2.
De bestemmingen maatschappelijk en kantoren (zonder baliefunctie) gelden
reeds in het vigerende bestemmingsplan en worden hier opnieuw opgenomen.
Kamerverhuur (huisvesting arbeidsmigranten) is alleen mogelijk middels een
afwijking van het bestemmingsplan. Kamerverhuur geldt voor de verdiepingen,
daar waar zorgwoningen zijn toegestaan.
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6. Uitvoerbaarheid
6.1 Economische uitvoerbaarheid
De kosten van de realisatie van het plan zijn geheel voor rekening van de
eigenaren. De kosten van de procedure zullen worden verzekerd middels een
anterieure overeenkomst tussen de aanvrager en de gemeente. Vóór vaststelling
van het bestemmingsplan zal deze overeenkomst worden gesloten.
De ontwikkeling heeft derhalve geen negatieve gevolgen voor de gemeentelijke
financiën.

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Het plan voorziet in de bouw van detailhandel, horeca-inrichting, kantoren,
appartementen en zorggebonden-appartementen.
Bouwen en wonen is een dynamisch proces. De woningbouwprogrammering
van de gemeente Asten heeft een meer dynamisch en tevens uitvoeringsgericht
karakter.
De gemeente heeft aangegeven dat de bouw van de zorggebondenappartementen het te bouwen woningcontingent niet te kort zal doen, mits
wordt voldaan aan de regionale afspraken hierover (SRE).
Het ontwerp-bestemmingsplan zal ter visie worden gelegd, zodat eenieder
zienswijzen kan indienen.
De maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plangebied wordt daarom in geen
enkel opzicht belemmerd.
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7. Afweging belangen.
De gewenste ontwikkeling is strijdig met de regels van de vigerende
bestemmingsplannen
‘Centrumplan 1e fase’, ‘Centrumplan 2e fase’ en
‘Herziening entreegebied Emmapassage’.
Tegen de realisering van de nieuwe bebouwing, bestaan uit ruimtelijk en
stedenbouwkundig oogpunt geen overwegende bezwaren. De maat en kwaliteit
van de geprojecteerde bebouwing past binnen de gewenste kwaliteit en
uitstraling van de bebouwing in de omgeving.
De geldende bestemmingsplannen bieden echter geen ontheffingsmogelijkheden, waarmee het project gerealiseerd kan worden. Door de
procedure van een partiële herziening van het bestemmingsplan te doorlopen,
kan medewerking worden verleend aan de planontwikkeling.
De voorgenomen locatie is geschikt voor de realisering van het plan, omdat de
ontwikkeling niet wordt belemmerd door aanwezige, storende milieuaspecten of
hinder veroorzaakt op de omgeving. Benodigde voorzieningen, zoals riolering
en overige kabels en leidingen zijn reeds aanwezig en er zal geen schade wordt
toegebracht aan de omringende natuur- of landschapselementen en -structuren.
Op basis van het voorgaande wordt dan ook geconcludeerd dat de voorgenomen
gefaseerde nieuwbouw zonder belemmeringen kan worden gerealiseerd.
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8. Overleg en inspraak
De gemeente Asten heeft aangegeven dat, op grond van de bepalingen van de
Wet ruimtelijke ordening (Wro), het mogelijk is om een partiële herziening van
het bestemmingsplan door te voeren.
Conform artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening zal het conceptbestemmingsplan voor vooroverleg naar de betreffende personen en instanties
worden gezonden.
Verder zal het plan overeenkomstig de inspraakprocedure ter inzage liggen,
waarbij de mogelijkheid wordt geboden om reacties in te dienen. Na
vooroverleg en inspraak zal het plan de procedure van artikel 3.8 en verder van
de Wet ruimtelijke ordening doorlopen.
Het voorontwerp-bestemmingsplan heeft vanaf 23 december 2011 6 weken ter
inzage gelegen en hierop zijn een aantal inspraakreacties binnengekomen. Deze
inspraakreacties en de beantwoording van de gemeente Asten zijn opgenomen
in bijlage 7a.
Hierna heeft het ontwerp-bestemmingsplan van 2 maart t/m 12 april 2012 6
weken ter inzage gelegen. De ingekomen reacties en beantwoording zijn
opgenomen in bijlage 7b.
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Bijlage 1: Topografische en kadastrale situatietekening

Asten, Julianastraat, Emmastraat 2011

M & A Milieuadviesbureau BV

Bijlage 2: Luchtfoto huidige situatie
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Bijlage 3: Foto’s omgeving
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Bijlage 4: Uitsnede risicokaart Noord Brabant
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Bijlage 5a: Natuurwaardenonderzoek

Asten, Julianastraat, Emmastraat 2011

M & A Milieuadviesbureau BV

Bijlage 5b: Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
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1. Inleiding
Er is aan M & A Milieuadviesbureau opdracht verleend tot het uitvoeren van een akoestisch
onderzoek voor de nieuwbouw van woningen, kantoor- en commerciële ruimten aan de
Emmastraat/Julianastraat te Asten. De woningen dienen te worden getoetst aan de eisen
volgens de Wet geluidhinder.
De woningen zijn geprojecteerd in het invloedsgebied van de Emmastraat, de Julianastraat en
de Tuinstraat. De overige wegen kunnen buiten beschouwing worden gelaten, daar andere
wegen rondom de bouwlocatie zijn aangewezen als 30 km/h zone of te ver van de onderzoekslocatie zijn gelegen.
In deze rapportage zullen de geluidsbelastingen op de maatgevende gevels van de woningen
worden bepaald. Deze resultaten worden vervolgens getoetst aan de Wet geluidhinder.
De situatietekening is weergegeven in bijlage 1.
Bij het opstellen van deze rapportage is gebruik gemaakt van het presentatieboek van
Satijnplus Architecten “Revitalisatie winkelcentrum Asten” d.d. 17-05-2010 en definitief
ontwerp D001, d.d. 5-11-2010.
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2. Normstelling
In de Wet geluidhinder (1-1-2007) zijn voor wegverkeerslawaai zones opgenomen, waarbinnen regels zijn gesteld omtrent bescherming van geluidgevoelige objecten.
Voor de normstelling binnen deze zones wordt voor verkeerslawaai onderscheid gemaakt
tussen de ligging in binnenstedelijk gebied en buitenstedelijk gebied. Binnenstedelijk gebied
is het gebied binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied gelegen binnen de
zone van een autoweg of autosnelweg. Het buitenstedelijk gebied is het gebied buiten de
bebouwde kom en het gebied binnen de zone van een autoweg en autosnelweg.
De breedten van de geluidzones voor de verschillende wegen zijn weergegeven in onderstaande tabel 2.1.
Tabel 2.1 : Breedten van geluidzones

Type gebied
Stedelijk

Buitenstedelijk

Aantal rijstroken

Breedte geluidzone [meter]

1 of 2

200

3 of meer

350

1 of 2

250

3 of 4

400

5 of meer

600

De geluiddosis bij wegverkeerslawaai wordt in de Wet geluidhinder uitgedrukt als Lden en de
eenheid is dB. Lden is een energetische middeling van de geluidwaarden in de dag-, avond- en
nachtperiode.
De voorkeursgrenswaarde voor geluidsgevoelige bestemmingen langs wegen bedraagt 48 dB.
Bij overschrijding van deze voorkeursgrenswaarde moeten ten eerste maatregelen aan de bron
c.q. de overdrachtsweg worden overwogen. Indien dit om bepaalde overwegingen niet
mogelijk is dan kan Gedeputeerde Staten/Gemeente, onder bepaalde voorwaarden, hogere
waarden toestaan, waarbij het dan maximaal toegestane geluidsniveau op de gevel van een
geluidsgevoelige bestemming en de maximale binnenwaarde weergegeven is in tabel 2.2.
Tabel 2.2 : Geluidsgrenswaarden voor woningen (binnenstedelijk)
langs bestaande wegen (art. 83 Wgh)
woning
Maximale gevelwaarde

63 dB

Maximale binnenwaarde

33 dB
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De gemeente of Gedeputeerde Staten kan hogere grenswaarden tot een maximum van
bovengenoemde grenswaarden vaststellen, mits,
a)
de bestemming in een dorps- of stadsvernieuwingsplan wordt opgenomen, of
b)
door de gekozen situering of bouwvorm de bestemming een doelmatige akoestische
afschermende functie gaat vervullen voor andere woningen, of
c)
de bestemming ter plaatse dringend noodzakelijk is om redenen van grond- of
bedrijfsgebondenheid, of
d)
door de gekozen situering de bestemming een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvult, of
e)
de bestemming ter plaatse wordt gesitueerd als vervanging van bestaande bebouwing.
Alvorens te toetsen aan de grenswaarden volgens de Wet geluidhinder dient een correctie
volgens artikel 3.6 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 te worden toegepast.
Indien redelijkerwijs verwacht kan worden dat de geluidproductie van motorvoertuigen in de
toekomst lager zal zijn dan voor de betrokken periode, dan mag voor wegen met een
rijsnelheid tot 70 km/h een correctie worden toegepast van maximaal 5 dB. Voor wegen
waarop 70 km/h of meer mag worden gereden mag maximaal 2 dB in mindering worden
gebracht op de berekende geluidsbelasting.

3

Emmastraat/Julianastraat Asten

M & A Milieuadviesbureau BV

3. Verkeersgegevens
De gemeente Asten heeft de verkeersgegevens (verkeerstellingen 2010/2011) van de
Emmastraat tussen de Tuinstraat en de Julianastraat toegestuurd. Van de overige wegen zijn
geen telgegevens en is een veilige inschatting gedaan. Van de tellingen zijn de werkdaggemiddelden als maatgevend genomen. De verkeersgegevens zijn bijgevoegd in bijlage 4. Voor
onderhavig bouwlocatie zijn alleen de in tabel 3.1 genoemde wegen van belang, daar andere
wegen rondom de bouwlocatie zijn aangewezen als 30 km/h zone, zodat hiervoor geen
akoestisch onderzoek noodzakelijk is.
De verkeersgegevens voor de wegen zijn vervolgens verhoogd met 2% gemiddelde autonome
toename per jaar tot het jaar 2021. De etmaalintensiteiten, rijsnelheden en de wegdektypes per
weg staan in tabel 3.1.
Tabel 3.1 : Verkeersgegevens voor planjaar 2021
Weg

Etmaalintensiteit

Wegdektype

rijsnelheid

Emmastraat -tussen Tuinstraat
en Julianastraat-

4612

Geosilent betonstraatstenen

50

Emmastraat -tussen Hemel en
Julianastraat- (inschatting)

2500

klinkerverharding
in keperverband

50

Julianastraat (inschatting)

4612

Geosilent betonstraatstenen

50

Tuinstraat (inschatting)

4612

Geosilent betonstraatstenen

50

Er zijn geen geregelde kruispunten, rotondes en drempels relevant.
Aan de hand van deze verkeersgegevens zijn de geluidsbelastingen bepaald op de gevels van
de nieuwbouw.
De volledige invoergegevens voor het akoestisch model zijn opgenomen in bijlage 2.
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4. Resultaten
De nieuwbouwlocatie is geprojecteerd in het invloedsgebied van de Emmastraat, Julianastraat
en de Tuinstraat.
Aan de hand van de verkeersgegevens, zoals in voorgaand hoofdstuk gegeven, zijn de
geluidsbelastingen bepaald. Toetsing aan de grenswaarden geschiedt per weg. De berekeningen zijn uitgevoerd op waarneemhoogten van 4.5, 7,5 en 10,5 meter (1,5 + vloerpeil per
verdieping).
De berekeningen zijn uitgevoerd volgens Standaard rekenmethode 2 (2002) en hiervoor is
gebruik gemaakt van software van DGMR (Geomilieu V1.90). De voor de berekeningen van
belang zijnde bodemfactor die is gebruikt bij de berekeningen bedraagt 0,2. De resultaten
staan per weg vermeld in tabellen 4.1 t/m 4.3.
Tabel 4.1 : Geluidsbelastingen op de nieuwe woningen ten gevolge van de Emmastraat (incl. aftrek van 5 dB)
Geluidbelasting Lden [dB]
Locatie

1e verdieping

2e verdieping

3e verdieping

1

59

58

57

2

62

61

60

3

62

61

60

Tabel 4.2 : Geluidsbelastingen op de nieuwe woningen ten gevolge van de Julianastraat (incl. aftrek van 5 dB)
Geluidbelasting Lden [dB]
Locatie

1e verdieping

2e verdieping

3e verdieping

1

58

57

56

2

51

50

49

3

49

49

47

Tabel 4.3 : Geluidsbelastingen op de nieuwe woningen ten gevolge van de Tuinstraat (incl. aftrek van 5 dB)
Geluidbelasting Lden [dB]
Locatie

1e verdieping

2e verdieping

3e verdieping

1

30

37

42

2

37

40

43

3

41

43

44

Opmerkingen tabellen 4.1 t/m 4.3
•
Voor de ligging van de locatiepunten wordt verwezen naar bijlage 2.
•
Onderstreepte waarden overschrijden de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.
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De waarden in de tabellen, welke onderstreept zijn overschrijden de voorkeursgrenswaarde
van 48 dB. Alle waarden blijven onder de maximale ontheffingswaarde van 63 dB.
Geconcludeerd kan worden dat ten gevolge van zowel de Emmastraat als de Julianastraat de
voorkeursgrenswaarde overschreden wordt op diverse gevels van de nieuwbouw. Ten gevolge
van de Tuinstraat blijft de geluidbelasting onder de 48 dB.
De hoogste geluidsbelasting op de gevels van de nieuwbouw bedraagt 62 dB (Emmastraat).
Deze geluidsbelastingen zijn inclusief de wettelijke aftrek van 5 dB, conform art. 3.6 Rekenen meetvoorschrift geluidhinder 2006.
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5. Conclusie en aanbevelingen
Toetsing van de berekende geluidbelastingen aan de voorkeursgrenswaarde en maximale
ontheffingswaarde dient per geluidbron (weg) afzonderlijk te geschieden op de gevels van de
woningen. De voorkeursgrenswaarde bedraagt bij nieuwbouw van woningen 48 dB. Verder is
conform de Wet geluidhinder, Afdeling 2 “Maatregelen met betrekking tot nieuwe situaties in
zones” bij aanwezige wegen en nog niet geprojecteerde woningen onder bepaalde voorwaarden een ontheffing tot maximaal 63 dB mogelijk.
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ten gevolge van het wegverkeer op Emmastraat en de
Julianastraat de maximale ontheffingswaarde van 63 dB (inclusief aftrek, Reken- en
meetvoorschrift geluidhinder 2006) niet wordt overschreden op de gevels van de nieuwbouw.
De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt ter plaatse van de gevels ten gevolge van deze
beide wegen wel overschreden.
Geconcludeerd wordt dat er verder uit akoestisch oogpunt geen belemmeringen zijn voor de
nieuwbouw.
Indien ontheffing verkregen wordt, dienen in de geluidbelaste gevels van verblijfsgebieden
geluidwerende voorzieningen conform het Bouwbesluit art. 3.2 aangebracht te worden. Dit
geldt voor de woningen en de kantoren. Er dient dan uitgegaan te worden van de gecumuleerde geluidbelasting van alle wegen samen en exclusief aftrek.
Ten tijde van de bouwaanvraag zal middels een gevelweringsonderzoek (bepaling karakteristieke gevelwering) worden aangetoond dat voldaan wordt aan de maximaal toelaatbare
binnenwaarden in de ruimten van de woningen en kantoren.
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Bijlage 1 : Situatietekening en geveltekeningen
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Bijlage 5c: Bodemonderzoek conform NEN 5740
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Bijlage 5d: Waterinfiltratieonderzoek
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Bijlage 5e: Verantwoording groepsrisico
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Bijlage 6: Parkeerbalans Emmastraat / Julianastraat

111005Parkeerbalans Emmastraat Julianastraat incl aanwezigheidspercentages.xls

Parkeerbalans

o.b.v. gemeentelijke parkeernormen
Aanwezigheidspercentages
Kental per
100 m2 bvo

Kental per
eenheid

eenheid

Werkdag
ochtend

Werkdag
middag

Werkdag
avond

Koopavond

Zaterdag
middag

Zaterdag
avond

Zondag
middag

2

woning

50

60

100

90

60

60

70

30

70

20

100

100

0

0

Woningen
Goedkoop
Winkels
wijk-, buurt- en dorpscentra

n.v.t.

n.v.t.

Werkgelegenheid
(commerciele) dienstverlening (zonder baliefunctie)

2,10

100

100

5

10

5

0

0

7,00

30

40

90

85

75

100

45

Horeca
café/bar/discotheek/cafetaria
Zorg
verpleeg-/verzorgingshuis

n.v.t.

n.v.t.

woning

100

100

30

30

30

30

30

m2 bvo

Aantal

Benodigde p.p.

Werkdag
ochtend

Werkdag
middag

Werkdag
avond

Koopavond

Zaterdag
middag

Zaterdag
avond

Zondag
middag

0

0

0

0

0

0

0

0

12,00

24

12

14

24

22

14

14

17

n.v.t.

50

15

35

10

50

50

0

0

210,00

4

4

4

0

0

0

0

0

440,00

31

9

12

28

26

23

31

14

3

3

3

1

1

1

1

1

112

44

69

63

99

89

46

32

Woningen
Goedkoop
Winkels
wijk-, buurt- en dorpscentra

n.v.t.

Werkgelegenheid
(commerciele) dienstverlening (zonder baliefunctie)
Horeca
café/bar/discotheek/cafetaria
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Bijlage 7a: Inspraakreacties voorontwerp-bestemmingsplan

1.

INSPRAAKREACTIES

1
Inspraakreactie
► Door het toelaten van een grotere
goothoogte van 10,5 m verdwijnt nagenoeg
het gehele uitzicht en daglichttoetreding van
de appartementen aan de Julianastraat 52
en 58

Standpunt gemeente
► Het huidige plan laat op deze plek (op
ruim 1,3 m van de ramen van genoemde
appartementen) eveneens een gevel toe met
een goothoogte van 6 meter (met schuine
kap zodat de nokhoogte nog hoger bedraagt).
Dit kan leiden tot een vergelijkbaar gevolg
voor de daglichttoetreding en uitzicht, in het
e
bijzonder voor het appartement op de 1
etage. Verder geldt dat slechts 2 ramen met
een beperkte breedte in de bewuste gevel
e
aanwezig zijn en dat voor de ruimte op de 2
etage eveneens daglichttoetreding is vanuit
andere ramen.

► De verdichting van de bebouwing zoals
omschreven in de Nota Ruimte betekent een
dusdanige achteruitgang van het woongenot,
is niet conform de beodelingen van de
wetgever.

► De Nota Ruimte heeft als speerpunt om
nieuwbouw te concentreren in bestaand
bebouwd gebied. Hieraan wordt in
onderhavig plan invulling gegeven.

►Op grond van de Woonvisie 2010 t/m 2019
is reeds voorzien in de woningbehoefte voor
gestapelde woningen. Een overproductie van
woningen is niet wenselijk.

►Volgens de Woonvisie 2010 t/m 2019
moeten in de categorie geschikt wonen
gestapeld 110 appartementen worden
gerealiseerd, waarvan 45 in de huursector en
65 in de koopsector. In de koopsector zijn
nog geen appartementen in de categorie
geschikt wonen gestapeld gerealiseerd. Wel
zijn diverse projecten in voorbereiding
waarbinnen koopappartementen in deze
categorie gebouwd zullen worden. Daarbij
gaat het om 29 appartementen. Dit is
beduidend minder dan de taakstelling van 65
koopappartementen.
Binnen het project Julianastraat Emmastraat
zullen 4 bovenwoningen worden gesloopt en
12 koopappartementen teruggebouwd. Dit
levert een toename van 8 appartementen
binnen het project. Het project past binnen
het woningbouwprogramma, immers het
tekort aan koopappartementen in de
categorie geschikt wonen gestapeld wordt
door dit project met 8 gereduceerd.
Binnen het project zullen tevens 10
zorgplaatsen worden gerealiseerd. Deze

mogen overeenkomstig de Woonvisie
bovenop de gemeentelijke taakstelling
worden gebouwd.
► De aansluiting op de bestaande
bebouwing is niet juist, mede gelet op het
reeds gestelde bij zienswijze punt1.

►Het totaalplan is besproken met Welstand.
De Welstandscommissie beoordeeld de
aansluiting met de bestaande bebouwing als
passend.

► De parkeerbalans houdt geen rekening
met de reeds 9 aanwezige appartementen in
het plangebied en voor de
zorgappartementen zijn geen
parkeerplaatsen meegerekend. Verder wordt
niet voldaan aan de aanbevelingen en
normen in de Nota Parkeernormen 2011.

► De parkeerbalans brengt slechts de
wijzigingen t.o.v. de bestaande situatie in
beeld. In vergelijking met de bestaande
situatie laat de realisatie conform het plan, als
gevolg van de flinke toename van het aantal
parkeerplaatsen, een gunstigere verhouding
zien. Daarnaast is wel gerekend met
parkeerplaatsen t.b.v. de zorgappartementen
en is de Nota Parkeernormen 2011
vastgesteld op het moment dat dit plan al in
procedure was gebracht.

► Er wordt in het plan gesteld dat er
nauwelijks toename is van het aantal
kwetsbare personen, terwijl er zorggebonden
appartementen gerealiseerd worden. Deze
invulling is niet correct.

► Voor het plan zal t.g.v. de aanwezigheid
binnen de invloedsafstand van het lpgtankstation aan de Tuinstraat een
verantwoording van het groepsrisico worden
opgesteld. Dit zal ter advisering aan de
brandweer worden voorgelegd.

► De zorgwoningen kunnen worden
herbestemd voor kamerverhuur aan
arbeidsmigranten. Dit strookt niet met de
uitgangspunten van de Woonvisie 20120 t/m
2019 hieromtrent.

►De mogelijkheid die wordt gecreëerd om de
zorgwoningen te herbestemmen tot
kamerverhuur aan arbeidsmigranten heeft
echter tot doel het creëren van een
permanente huisvestingsmogelijkheid voor
deze doelgroep.

► Bewoners van kamerverhuur dienen te
► Idem als bij punt 6, dit wordt meegenomen
worden beschouwd als kwetsbare groep.
in de verantwoording van het groepsrisico.
Gevolgen voor het bestemmingsplan
De verantwoording groepsrisico zal in de paragraaf ‘Externe veiligheid’ in het plan worden
opgenomen.

2
Inspraakreactie
► Op blz. 49 van de toelichting wordt gesteld
dat een afname van het oppervlak
detailhandel optreedt van 1466 m2 naar
1452 m2 met een verkoopvloeroppervlak van
1103 m2. In de regels wordt het maximale

Standpunt gemeente
►De inspraakreactie is correct. De toelichting
wordt op dit punt verduidelijkt.

bedrijfsvloeroppervlak van de detailhandel
begrenst tot 1452 m2. Dit laatste is juist.
►De verbeelding in combinatie met de
regels geven niet een eenduidig beeld dat
het maximaal bvo voor detailhandel
maximaal 1452 m2 mag bedragen.
► De 80 parkeerplaatsen is onder de
berekende norm van 96 plaatsen. De 80
parkeerplaatsen zijn bovendien niet juridisch
geborgd.

►De verbeelding wordt zodanig aangepast
dat duidelijk is waar horeca mogelijk is en
waar detailhandel mogelijk is.

►De 80 parkeerplaatsen zijn niet alleen
afgestemd op het oppervlak aan detailhandel,
maar zijn tot stand gekomen door alle
functieveranderingen ten gevolge van de
plannen mee te wegen.
Het aantal te realiseren parkeerplaatsen zal
worden geborgd via vastlegging in de
exploitatieovereenkomst.
Gevolgen voor het bestemmingsplan
Op blz. 49 van de toelichting BP wordt de zinsnede ‘ met een verkoopvloeroppervlak van
1130 m2 ’ verwijderd en in de zinsnede daaraan voorafgaand wordt aangegeven dat het bvo
detailhandel afneemt van 1466 m2 naar 1452 m2.
Verbeelding wordt aangepast met grensvlakken voor horeca en detailhandel.
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Bijlage 7b: Zienswijzen op ontwerp-bestemmingsplan

1.

ZIENSWIJZEN OP ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN

1
Zienswijze
► In de huidige situatie is er een
erfdienstbaarheid van licht en uitzicht, wat de
daglichttoetreding waarborgt van de zijramen
van Julianastraat 52 en 58.

Standpunt gemeente
► Het huidige plan laat op deze plek (op
ruim 1,3 m van de ramen van genoemde
appartementen) eveneens een gevel toe met
een goothoogte van 6 meter (met schuine kap
zodat de nokhoogte nog hoger bedraagt). Dit
kan leiden tot een vergelijkbaar gevolg voor
de daglichttoetreding en uitzicht, in het
e
bijzonder voor het appartement op de 1
etage. Verder geldt dat slechts 2 ramen met
een beperkte breedte in de bewuste gevel
e
aanwezig zijn en dat voor de ruimte op de 2
etage eveneens daglichttoetreding is vanuit
andere ramen.
Door de initiatiefnemer is inmiddels een
rapport opgesteld waarin voor betreffende
verblijfsruimten een berekening is verricht van
de daglichttoetreding. Door beide partijen zal
worden bekeken hoe het eventuele tekort aan
daglichttoetreding kan worden hersteld.

► De parkeerbalans houdt geen rekening
met de reeds 9 aanwezige appartementen in
het plangebied en voor de
zorgappartementen zijn geen
parkeerplaatsen meegerekend.

► De parkeerbalans brengt slechts de
wijzigingen t.o.v. de bestaande situatie in
beeld. In vergelijking met de bestaande
situatie laat de realisatie conform het plan, als
gevolg van de flinke toename van het aantal
parkeerplaatsen, een gunstigere verhouding
zien. Daarnaast is wel gerekend met
parkeerplaatsen t.b.v. de zorgappartementen.

► Er wordt gesproken over een afstand van
125 tot 175 meter vanaf de risicobron.

► Dit is juist. Hierbij wordt echter niet de
grens van de inrichting aan de Tuinstraat 18
bedoeld, maar de opstelplaats van de lpgbulkauto. Deze bulkauto draagt zorg voor de
grootste risicocontour.

► De afstand van 110 meter vanaf het
tankstation tot het plangebied en een
risicocontour vanaf het tankstation van 150
meter wordt verkeerd geïnterpreteerd.

► Dit is niet juist. De afstand van 150 meter
bedraagt het wettelijk invloedsgebied vanaf
de inrichting. De afstand van 110 meter is de
afstand van de grens van de inrichting tot het
plangebied.

► Er wordt uitgegaan van een lpgtankstation met een doorzet van meer dan
1000 m3/jaar, zodat ook de risicocontour
voor het plaatsgebonden risico groter dan 45

► Dit is niet juist. Er is uitgegaan van de
Risicokaart Noord-Brabant, waarin de doorzet
van de inrichting is aangegeven als 999 m3.
De gehanteerde risicoafstanden zijn daarom

meter zou bedragen.

correct weergegeven.

► De bepaling van de plaatsgebonden
contour had plaats moeten vinden op basis
van artikel 8 Revi.

► Dit is niet correct. Voor inrichtingen met
een doorzet van minder dan 1000 m3/jaar
geldt een vaste afstand van 45 meter voor het
plaatsgebonden risico.

► In de verantwoording groepsrisico wordt
een verwachting uitgesproken dat door de
toename met 29 personen in het gebied het
groepsrisico ook onder de oriëntatiewaarde
zal blijven. Dit had berekend dienen te
worden.

► Op basis van ervaringen met lpg-stations
in de bebouwde kom en het feit dat de
afstand tot de grootste risicobron (lpgtankauto) ongeveer 125 meter bedraagt, kan
ook kwalitatief worden beredeneerd dat dit
nauwelijks tot een verhoging van het
groepsrisico zal leiden.

► De afstand van het vulpunt tot de
(zorg)woningen dient minimaal 110 meter te
bedragen en dit is hier niet het geval.

► Het vulpunt van de inrichting aan de
Tuinstraat 18 is ruimschoots verder dan 110
meter van alle bebouwing in het plangebied
gesitueerd.

► Er is niet aangegeven welke maatregelen
worden getroffen aan het lpg-tankstation.

► Aan het lpg-tankstation hoeven, uit
oogpunt van onderhavig bestemmingsplan,
geen maatregelen te worden getroffen.

► Er wordt niet aangegeven welke
maatregelen getroffen dienen te worden ter
beperking van het groepsrisico.

► Via artikel 5.3 van de regels zal dit als
nadere eis in de omgevingsvergunning(en)
voor de bouwplannen worden
voorgeschreven.

► Er zijn geen alternatieven voor de
ruimtelijke ontwikkelingen met een lager
groepsrisico opgenomen.

► Dit is juist. De voorgestane ontwikkeling in
het plangebied kan niet op een andere locatie
worden gerealiseerd en andere
ontwikkelingen op de huidige locatie zijn
economisch of planologisch niet haalbaar.

► Er zijn geen mogelijkheden en
voorgenomen maatregelen opgenomen ter
beperking van het groepsrisico in de nabije
toekomst.

► Beperking van het groepsrisico is in
onderhavige situatie alleen haalbaar door
sanering van het lpg-tankstation. Voor de
voorliggende ontwikkeling is dit hier niet aan
de orde.

► Er zijn geen echte mogelijkheden tot
voorbereiding en beperking van de omvang
van een ramp opgenomen.

► Dit is juist. Via artikel 5.3 van de regels
zullen nadere eisen in de omgevingsvergunning worden opgenomen die toezien op het
nemen van concrete voorzieningen in het
kader van externe veiligheid zoals genoemd
in bijlage 5 van de toelichting.
Gevolgen voor het bestemmingsplan
In de regels van het BP is in artikel 5.3 een nadere eis toegevoegd voor de maatregelen In de
omgevingsvergunningen van de bouwplannen in het kader van de externe veiligheid.

2
Zienswijze
► In het kader van externe veiligheid kunnen
maatregelen de beheersbaarheid van een
incident en de zelfredzaamheid van
personen in het plangebied bevorderen.

Standpunt gemeente
► Via artikel 5.3 van de regels zal in het
kader van de omgevingsvergunning voor de
bouw worden beschouwd, welke maatregelen
als nadere eis aan het bouwplan verplicht
zullen worden gesteld.

Gevolgen voor het bestemmingsplan
In de regels van het BP wordt in artikel 5.3 een nadere eis toegevoegd voor de maatregelen
in het kader van de externe veiligheid.

