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1. INLEIDING
1.1 Aanleiding
Onderhavig bestemmingsplan is opgesteld ten behoeve van de herontwikkeling van de intensieve
veehouderijlocaties gelegen aan de Kennisstraat 2, Kennisstraat 8 en de Jan van Havenstraat 35 te
Ommel in de gemeente Asten naar grondgebonden eengezinswoningen in het kader van de
regeling Ruimte voor Ruimte. Het plangebied is gelegen ten zuidoosten van de kern Ommel. De
twee veehouderijbedrijven aan de Kennisstraat 2 (met varkens) en de Jan van Havenstraat 35 (met
pluimvee) zijn gelegen op zeer korte afstand van elkaar. Tevens is een agrarisch bouwblok aanwezig op de locatie aan de Kennisstraat 8. De bouwblokken op deze drie genoemde locaties zijn
gekoppeld. Vanwege de ligging van de intensieve veehouderijbedrijven in zoekgebied voor verstedelijking waarin burgerbewoning thans al de boventoon voert en de ligging van de locaties in een
extensiveringsgebied is een verdere ontwikkeling naar grootschaligere duurzame agrarische
locaties ter plaatse niet gewenst.
De herontwikkeling ziet op ontwikkelingen in het kader van de regeling Ruimte voor Ruimte. In
samenhang met de sanering van de drie agrarische bouwblokken zullen drie nieuwe woningen
worden opgericht, waaronder één bedrijfswoning bij een ambachtelijk bedrijf. Middels een
wijzigingsbevoegdheid kan onder voorwaarden een vierde Ruimte voor Ruimte woning ontwikkeld
worden. Bij schrijven van 27 augustus 2008 heeft de gemeente Asten aan initiatiefnemer
medegedeeld in principe bereid te zijn om medewerking te verlenen aan de beoogde
herontwikkelingen in het plangebied. De gemeente stelt in dit schrijven:
“Wij zijn in principe bereid om medewerking te verlenen aan uw verzoek om in het kader van de
Regeling Ruimte voor Ruimte en de nota Buitengebied in Ontwikkeling de locaties Jan van Havenstraat 35 en Kennisstraat 2 en 8 te herontwikkelen naar woningbouw, waarbij in totaal drie nieuwe
woningen rechtstreeks kunnen worden gerealiseerd. De locaties zijn zowel in het nu nog geldende
bestemmingsplan Buitengebied, als de in voorbereiding zijnde algehele herziening van dit
bestemmingsplan, gelegen in een bebouwingscluster of kernrandzone. Ook in het Integraal
dorpsontwikkelingsplan (iDOP) Ommel, dat februari 2006 door de gemeenteraad is vastgesteld is
het gebied opgenomen als transformatiegebied. In het iDOP is aangegeven dat binnen dit gebied
herontwikkeling van (agrarische) bedrijven naar wonen, met gebruikmaking van de regeling Ruimte
voor Ruimte, tot de mogelijkheden behoort. De voorgenomen ontwikkeling draagt zeer positief bij
aan de transformatie van de Jan van Havenstraat. Het plan voldoet aan de voorwaarden die de
provincie heeft gekoppeld aan de Ruimte voor Ruimte-regeling en de regeling uit de nota
Buitengebied in Ontwikkeling. (…)”
Naar aanleiding van dit principeakkoord is onderhavig bestemmingsplan opgesteld om de beoogde
herontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken.
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1.2 Ligging, begrenzing en juridische status van het plangebied
1.2.1 Ligging van het plangebied
Het plangebied betreft de intensieve veehouderijlocaties aan de Jan van Havenstraat 35 en aan de
Kennisstraat 2 en 8 te Ommel, gemeente Asten. Deze locaties zijn gelegen in het bebouwingscluster Jan van Havenstraat. Figuur 1 geeft een overzicht van de ligging van het plangebied op
luchtfoto en op topografische kaart.

Figuur 1. Plangebied in de omgeving.

1.2.2 Begrenzing van het plangebied
Het plangebied bestaat uit drie kadastrale percelen met een gezamenlijke grootte van 4 hectare, 36
are. Het plangebied betreft de kadastrale percelen:
Kadastrale gemeente
Asten
Asten
Asten
Totale oppervlakte

Sectie
N
N
N

Nummer
1379
1262
516

Grootte
2 ha
1 ha
4 ha

7a
44 a
83 a
36 a

80 ca
60 ca
60 ca
00 ca

1.2.3 Juridische status van het plangebied
Voor het plangebied is het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Asten het vigerende
bestemmingsplan. Door de gemeente Asten is het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld op 7
juni 2009. Het bestemmingsplan is op 10 oktober 2009 in werking getreden. In het bestemmingsplan zijn de bouwblokken van de drie locaties Jan van Havenstraat 35, Kennisstraat 8 en Kennisstraat 2 ook gekoppeld. De locaties aan de Jan van Havenstraat 35 en de Kennisstraat 2 hebben
de aanduiding: agrarisch bouwblok voor de intensieve veehouderij. De locatie Kennisstraat 8 heeft
een agrarisch bouwblok toegekend gekregen in het bestemmingsplan. Figuur 2 betreft een uitsnede
van plankaart 1 van het bestemmingsplan waarin de huidige bestemmingen in het plangebied zijn
weergegeven.
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Figuur 2. Aanduiding herontwikkelingslocaties in het bestemmingsplan Buitengebied.
Plankaart 2 van het bestemmingsplan geeft aan het plangebied gelegen is in een bebouwingsconcentratie. Deze kaart bevat aanduidingen waarbinnen bepaalde ontwikkelingen mogelijk zijn.
Figuur 3 betreft de uitsnede van plankaart 2 van het bestemmingsplan Buitengebied van de
gemeente Asten waarop het plangebied weergegeven is.

Figuur 3. Aanduiding plangebied in het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Asten.
Het vigerende bestemmingsplan biedt onvoldoende mogelijkheden om de beoogde
herontwikkelingen in het plangebied binnenplans te regelen. Dit betekent dat een herziening van
het bestemmingsplan noodzakelijk is om een herontwikkeling van de locaties naar woningbouw in
het kader van de regeling Ruimte voor Ruimte mogelijk te maken.
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1.3 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 van deze bestemmingsplantoelichting wordt een beschrijving gegeven van het
gebied waarin het plangebied gelegen is. De ontstaansgeschiedenis, ruimtelijke structuur en
functionele structuur worden in dit hoofdstuk beschreven. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de
relevante beleidskaders bij de beoogde herontwikkeling. De relevante uitgangspunten van het
Rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid worden hierbij verwoord. Hoofdstuk 4 geeft de planologische verantwoording en randvoorwaarden weer. In hoofdstuk 5 komt de (feitelijke en juridische)
planopzet aan de orde en worden de planvorm, bestemmingen, regels en verbeelding toegelicht.
Hoofdstuk 6 worden tenslotte de uitvoeringsparagraaf en de procedure beschreven.
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2. GEBIEDSBESCHRIJVING
2.1 Ontstaansgeschiedenis en ruimtelijke structuur
2.1.1 Ontstaansgeschiedenis en ruimtelijke structuur
Het grootste deel van het grondgebied van gemeente Asten bestaat uit een complex van dekzandvlakten afgewisseld met dekzandruggen. Binnen dit dekzandlandschap liggen in de hoogste delen
verspreid ook enkele landduinen met bijbehorende vlakten: ten noorden van Ommel, ten noordwesten en ten zuidoosten van Asten, in en rond de Witte Bergen en in de Dennendijkse Bossen. De
laagste delen van het dekzandlandschap worden gekenmerkt door de ligging van dalvormige
laagten en beekdalbodems die gerelateerd zijn aan het bekenstelsel van met name Aa en Astense
Aa. Het zuidelijk deel van de gemeente Asten wijkt af en wordt gekenmerkt door de prominente
aanwezigheid van veenvlakten en veenrestruggen in het gebied van De Groote Peel. Het beekdal
van de Astense Aa ter hoogte van Oostappen en de dekzandduintjes in het bosgebied Oostappen
ten noordwesten van Asten zijn aangewezen als GEA-object (onvervangbaar geomorfologisch/
aardkundig object van bovenlokale betekenis, door het Rijksinstituut voor Natuurbeheer als zodanig aangewezen). De Groote Peel en het beekdal van de Astense Aa met het aangrenzende
beboste stuifzandgebied Oostappense Heide zijn door de provincie aangewezen als aardkundig
waardevol gebied. Het plangebied is gelegen op een dekzandrug met dekzand dikker dan 2 meter
(de formatie van Twente).
De kern Ommel is ontstaan op het knooppunt van vier wegen, de Kloosterstraat/de Marialaan en de
Jan van Havenstraat/Kluisstraat. Het dorp ligt op een hoger gelegen zandrug tussen de beekdalen
van de Astense Aa en de Beekerloop. Met de komst van het klooster Mariaschoot en later de aanleg van de stoomtramlijn groeide Ommel uit van een verzameling boerderijen tot een dorp met
woonhuizen en enkele voorzieningen als een kerk en een school.

2.1.2 Functionele structuur
In de huidige ruimtelijke structuur van Ommel is rondom de kruising Kloosterstraat/Kluisstraat nog
steeds het centrum van het dorp gelegen. Het Onze Lieve Vrouwenplein en het groengebied die
aan deze weg zijn ontstaan, vormen het hart van de kern Ommel. Figuur 4 betreft een foto van het
dorpsplein in Ommel.

Figuur 4. Dorpsplein in Ommel, kruising Kloosterstraat/Kruisstraat.
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Ten oosten van de Kloosterstraat is de Jan van Havenstraat gelegen. De Jan van Havenstraat is
een lint in het buitengebied, waaraan voornamelijk agrarische bebouwing gesitueerd is. De Kluisstraat heeft zich in westelijke richting ontwikkeld tot woonlint. In de dorpskern en langs de Kluisstraat staan voornamelijk vrijstaande woningen, waaronder een groot aantal boerderijen die inmiddels een woonfunctie hebben gekregen. Ommel is in de laatste decennia planmatig uitgebreid
ten noorden van de Kluisstraat en ten westen van de Kloosterstraat. Op deze plaats is een woonbuurt ontstaan, waarin met name vrijstaande en halfvrijstaande woningen staan, afgewisseld met
enkele aaneengebouwde woningen. Het karakter van de bebouwing in deze woonbuurt wijk sterk af
van het karakter van de lintbebouwing aan de belangrijkste wegen van Ommel. Ten westen van
Ommel ligt het bosgebied van de Oostappense bossen. Ommel ligt ingeklemd tussen twee drukke
wegen. Direct te zuiden van het plangebied ligt de Rijksweg A67, terwijl in het noorden de N279 op
korte afstand ligt. Ten oosten van de kern Ommel, sluit de N279 aan op de snelweg.

2.2 Huidige structuur plangebied
2.2.1 Intensieve veehouderij
Het plangebied is thans in gebruik ten behoeve van de intensieve veehouderij. De locaties zijn
daartoe ook ingericht. Op de locatie Jan van Havenstraat 35 is een bedrijfswoning aanwezig.
Daarbij zijn in totaal 3.652 m² aan stallen ten behoeve van de intensieve veehouderij aanwezig.

2.2.2 Montage- en metselbedrijf
Het montage- en schilderbedrijf aan de Kennisstraat 8 is sinds 1999 actief. Destijds als eenmanszaak begonnen en uitgegroeid tot inmiddels 12 werknemers. De werkzaamheden bestaan uit
metsel- en montagewerk. Het metselwerk is met name voor de particuliere sector en betreft dan
exclusief metselwerk. De loods op de Kennisstraat 8 dient voor het metselbedrijf vooral als opslag
van steigermateriaal en een kleine voorraad. Enkele malen per jaar worden er vanuit de hal prefab
schoorstenen gemaakt en stelkozijnen. Deze worden met een eigen vrachtauto vervoerd en geplaatst op de bouw. Het montagebedrijf is vooral actief in de agrarische sector. De werkzaamheden bestaan uit montage in varkens-,kippen- en aardappelschuren en van met name ook de
isolatie en ventilatie. Voor deze tak dient de hal wederom voor opslag van steigermateriaal en
hoogwerkers. Daarnaast is er opslagruimte nodig voor het binnen handbereik houden van diverse
houtenbalken,bevestigingsmateriaal en vervoersmiddelen. Er is een autodiesel tank aanwezig en er
staan enkele houtbewerkingsmachines.
Er is weinig activiteit in de hal. In de ochtenden wordt eventueel materieel geladen en s' avonds
gelost. Deze werkzaamheden vinden niet dagelijks plaats, doch slechts bij opstarten en opleveren
van een project. In de hal is met name voorraad opgeslagen en het buitenterrein is voor laden en
lossen daarnaast staan daar bouwhekken, bouwlift etcetera. Voor het metselwerk werkt het bedrijf
in een straal van 50 km van Ommel,het montagewerk heeft een groter rayon namelijk de BeNeLux.
De werknemers vertrekken van huis naar de locaties waar de werkzaamheden plaats vinden. Het
bedrijf wordt in de toekomst niet meer uitgebreid. Er is geen extra behoefte aan meer werknemers
dan wel meer bebouwing. De bestaande loods met een oppervlakte van 440 m² volstaat.
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3. BELEIDSKADER
3.1. Europees- en Rijksbeleid
3.1.1 Nota Ruimte
In deze nota worden de bakens in het beleid verzet in de vorm van nieuwe voorstellen met minder
regels en meer ruimte voor ontwikkeling. Het rijk wil hierbij meer overlaten aan provincies en gemeenten. Enkele belangrijke koerswijzigingen in de Nota Ruimte zijn:
- de gemeenten in de landelijke gebieden hebben net als alle andere gemeenten een eigen verantwoordelijkheid om de eigen bevolkingsgroei op te vangen en aan de woonwensen van hun
bevolking tegemoet te komen;
- vele landelijke gebieden in Nederland hebben zich ontwikkeld van gebieden met een overwegend agrarische functie naar gebieden met een meer multifunctioneel karakter. Het kabinet
wil selectief en onder condities meer ruimte voor deze ontwikkeling bieden: het platteland moet
niet ‘op slot’.
Het plangebied wordt herontwikkeld met toepassing van de provinciale regeling Ruimte voor
Ruimte. Met deze regeling wordt handvaten geboden voor het herontwikkelen van locaties.
Voorkomen wordt dat het platteland ‘op slot’ wordt gezet. De beoogde herontwikkeling is passend
binnen het beleidskader van de Nota Ruimte.

3.1.2 Nota Mensen Wensen Wonen
Voor het beleid ten aanzien van wonen is in het jaar 2000 de Nota Mensen, Wensen, Wonen opgesteld als opvolger van de Nota Volkshuisvesting uit de jaren negentig. Het nieuwe beleid beoogt
een omslag van kwantiteit naar kwaliteit, van huisvesten naar wonen en van volkshuisvestingsnaar woonbeleid. Met deze beleidsverandering vormen kwaliteit en keuzevrijheid de sleutelbegrippen in het woonbeleid van nu en de nabije toekomst. Vijf kernopgaven moeten hier toe
leiden:
- het vergroten van de zeggenschap over de woning en de woonomgeving, onder andere
woningbouw in de vorm van particulier opdrachtgeverschap;
- het scheppen van kansen voor mensen in kwetsbare posities, onder andere de (ver)bouw van
woningen geestelijk en lichamelijk gehandicapten;
- het bevorderen van wonen en zorg op maat, onder andere via de realisatie van woonzorgzones
samen met zorgorganisaties en –instellingen;
- het verbeteren van stedelijke woonkwaliteit door tegemoet te komen aan stedelijke woonwensen, onder andere de vraag naar wonen in/nabij het centrum;
- het verbeteren van de landelijke woonkwaliteit door tegemoet komen aan de groene woonwensen, onder andere nieuwe landgoederen en ‘Ruimte voor Ruimte’.
Het realiseren van met toepassing van de regeling Ruimte voor Ruimte wordt in de Nota Mensen,
Wensen, Wonen aangegeven als één van de kernopgaven. Met de ontwikkeling van de woningen
in samenhang met de sanering van de intensieve veehouderijbedrijven wordt kwaliteit in het
landelijke gebied toegevoegd. Het betreft de ontwikkeling van woningbouw in de vorm van
particulier opdrachtgeverschap. Het project past dus zeer goed in de visie zoals gegeven in de Nota
Mensen, Wensen, Wonen.
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3.1.3 Natuurbeleidsplan
Natura 2000 is het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie. Dit
netwerk verbindt bestaande natuurgebieden die vallen onder de Europese Vogelrichtlijn- of de
Habitatrichtlijngebieden. De Vogel- en Habitatrichtlijn is bedoeld ter bescherming van bedreigde
levensgemeenschappen van planten en dieren en bedreigde soorten van planten en dieren en hun
leefgebieden. Voor wat betreft de soortenbescherming zijn de Vogel- en Habitatrichtlijn geïmplementeerd in de Flora- en faunawet. Ten aanzien van de gebiedsbescherming is het de
bedoeling dat plannen en projecten eenduidig en integraal worden getoetst op hun invloed op de te
beschermen natuurwaarden in deze Vogel- en Habitatrichtlijngebieden. Figuur 5 betreft de ligging
van het plangebied ten opzichte van de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden.

Figuur 5. Ligging van het plangebied ten opzichte van Vogel- en Habitatrichtlijngebieden.
De geplande ontwikkelingen in het plangebied zullen geen invloed hebben op de gebieden die in
het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn zijn aangewezen. De reden hiervoor is dat het dichtstbijzijnde richtlijngebied op een afstand van circa 6 kilometer van het plangebied is gelegen. Door
deze grote afstanden is de invloed van de kleinschalige ontwikkelingen aan de Jan van Havenstraat
en de Kennisstraat op deze gebieden te verwaarlozen. Dit is te meer zo omdat de sanering van de
intensieve veehouderijbedrijven die samenhangt met de ontwikkeling van de woningen een
positieve ontwikkeling is ten opzichte van richtlijngebieden. De ammoniakdepositie neemt bij de
sanering van de bedrijven af.

3.2 Provinciaal beleid
3.2.1 Structuurvisie Ruimtelijke Ordening
Op 1 oktober 2010 heeft Provinciale Staten van Noord-Brabant de Structuurvisie Ruimtelijke
Ordening vastgesteld. De Structuurvisie Ruimtelijke Ordening geeft de hoofdlijnen van het
provinciale ruimtelijke beleid tot 2025 weer, met een doorkijk tot het jaar 2040. Samen met de
Verordening ruimte vervangt de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening de interimstructuurvisie, de
paraplunota, de uitwerkingsplannen van het streekplan en het beleidsdeel van de reconstructieplannen. Ook is de visie op het landschap verwerkt in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening. De
kwaliteiten binnen de provincie Noord-Brabant zijn sturend bij de te maken ruimtelijke keuzes.
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Deze ruimtelijke keuzes zijn van provinciaal belang en zijn geformuleerd als:
- het versterken van regionale contrasten tussen klei, zand en veenontginningen;
- ontwikkeling van een vitaal en divers platteland;
- het creëren en behouden van een robuust water en natuursysteem;
- het realiseren van een betere waterveiligheid door preventie;
- de koppeling van waterberging en droogtebestrijding;
- het geven van ruimte voor duurzame energie;
- de concentratie van verstedelijking;
- het ontwikkelen van een sterk stedelijk netwerk: Brabantstad;
- het creëren van groene geledingszones tussen steden;
- het ontwikkelen van goed bereikbare recreatieve voorzieningen;
- het ontwikkelingen van economische kennisclusters;
- internationale bereikbaarheid;
- de beleefbaarheid van stad en land vanaf de hoofdinfrastructuur.
De Verordening ruimte is één van de uitvoeringsinstrumenten voor de provincie Noord-Brabant om
bovenstaande doelen te realiseren. In de Verordening ruimte worden kaderstellende elementen uit
het provinciaal beleid vertaald in regels die van toepassing zijn op gemeentelijke bestemmingsplannen. De Structuurvisie Ruimtelijke Ordening wordt nader uitgewerkt in de Verordening ruimte.
Deze Verordening wordt hierna besproken.

3.2.2 Verordening ruimte Noord-Brabant 2011
Provinciale Staten hebben de Verordening ruimte Noord-Brabant 2011 (waarin de Verordening
ruimte fase 1 en fase 2 zijn geïntegreerd), vastgesteld op 17 december 2010. De Verordening
Ruimte Noord-Brabant 2011, hierna de Verordening ruimte genoemd, is op 1 maart 2011 in werking
getreden. De verordening ruimte is een planologische verordening waarin eisen gesteld worden aan
de door de gemeente op stellen bestemmingsplannen en beheersverordeningen en vormt een
direct toetsingskader voor bouwaanvragen. De verordening ruimte fase bevat met name de
volgende onderwerpen;
- stedelijke ontwikkeling;
- planning van woningbouw en bedrijven door middel van regionale planningsoverleggen;
- ecologische hoofdstructuur en de groen blauwe mantel;
- waterberging;
- integrale zonering intensieve veehouderij;
- concentratiebeleid glastuinbouw;
- Ruimte voor Ruimte-regeling;
Het plangebied is in de Verordening ruimte niet aangeduid als gelegen in een concentratiegebied
voor glastuinbouw, in de EHS of in een gebied voor waterberging. Het plangebied is gelegen binnen
een zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling. Deze gronden zijn geschikt voor het vervullen van de
verstedelijkingsopgave voor Ommel in de toekomst. De gemeente Asten heeft echter in de woningbouwplanning voor Ommel geen contingenten beschikbaar voor de beoogde herontwikkeling.
Derhalve vindt de beoogde herontwikkeling plaats in het kader van der regeling Ruimte voor
Ruimte. Figuur 6 geeft een uitsnede van de Verordening ruimte waarin het plangebied is aangeduid
als zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling.
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Figuur 6. Aanduiding plangebied als zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling.
De Groene Hoofdstructuur (GHS) is herzien en de nieuw beleidslijnen hieromtrent vormen
onderdeel van de Verordening ruimte. Het plangebied is niet aangeduid als gelegen in de
groenblauwe mantel, maar als agrarisch gebied in de Verordening ruimte. Ontwikkeling van Ruimte
voor Ruimte woningen behoort binnen de mogelijkheden binnen deze zonering. Figuur 7 geeft de
kaart uit de Verordening ruimte weer waarop het plangebied is aangeduid.

Figuur 7. Aanduiding plangebied als agrarisch gebied.
De beoogde woning aan de Kennisstraat 8 is gelegen ten westen van de N279 en ligt hiermee nabij
een zoekgebied voor de voorziene toekomstige infrastructurele ontwikkeling van de N279. Voor de
beoogde ontwikkeling van de N279 resteert ook na onderhavige bestemmingsplanherziening de
ruimte. De N279 is voorzien van zogenaamd fluisterasfalt om de geluidsoverlast van de weg ten
opzichte van de kern Ommel en ook de bebouwingsconcentratie Jan van Havenstraat te verminderen. De beoogde woning past binnen de huidig gestelde geluidskaders en de prognoses voor
het jaar 2020 zoals thans hierover bekend zijn.
De beoogde herontwikkeling vindt plaats in het kader van de regeling Ruimte voor Ruimte.
Toepassing van deze regeling is verankerd in de Verordening ruimte en de ontwikkeling is passend
binnen de gestelde beleidskaders.
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De loods gelegen aan de Kennisstraat 8 wordt hergebruikt ten behoeve van een passende andere
bestemming. Conform artikel 11.6 van de Verordening ruimte kunnen niet-agrarische
ontwikkelingen plaatsvinden op zogenaamde VAB-vestigingen. Voorwaarden hierbij zijn dat:
- deze bedrijven een milieucategorie van ten hoogste 1 of 2 hebben;
- dat de bouwblokgrootte ten hoogste 5.000 m² bedraagt;
- er geen voorzieningen gerealiseerd worden met een zelfstandige kantoorvoorziening met een
baliefunctie of een al dan niet zelfstandige detailhandelsvoorziening met een oppervlakte van
meer dan 200 m² en dat
- in een bestemmingsplan een passende regels in opgenomen voor een maximale maatvoering
en bouwhoogte;
- ten slotte dient de ontwikkeling bij te dragen aan de ontwikkeling van een gemengde
plattelandseconomie.
Onderhavige aspecten zijn van toepassing op onderhavige herontwikkeling dit is in onderhavige
bestemmingsplantoelichting uitgebreid gemotiveerd.
De ontwikkeling dient te voldoen aan de zorgplicht voor de ruimtelijke kwaliteit, waarbij het principe
van zuinig ruimtegebruik centraal staat. Dit betekent ten eerste dat bij een nieuwe ruimtelijke
ontwikkeling is verzekerd dat gebruik gemaakt wordt van een bestaand bestemmingsvlak of
bouwblok waarbinnen het bouwen van gebouwen is toegestaan. Onderhavig bestemming ziet op de
sanering van een tweetal intensieve veehouderijbedrijven op drie agrarische bouwblokken. De
nieuwe ontwikkelingen vinden plaats op deze agrarische bouwblokken. In onderhavig
bestemmingsplan is, conform het vereiste in artikel 2.1 van de Verordening ruimte rekening
gehouden met de bodemkwaliteit, de waterhuishouding de cultuurhistorische waarden, de
ecologische waarden, de aardkundige en landschappelijke waarden. De omvang van de beoogde
ruimtelijke ontwikkeling past in de omgeving.
Het plangebied wordt herontwikkeld in het kader van de regeling Ruimte voor Ruimte. Hiermee is
zeker gesteld dat de ontwikkeling voorziet op ontwikkelingen op een wijze waarop financieel,
juridische en feitelijk verzekerd is dat er sprake is van een aantoonbare en uitvoerbare fysieke
verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van de bodem, natuur, landschap en
cultuurhistorie. De tegenprestatie bestaat in casu uit de sloop van meer dan 3.650 m² aan
bedrijfsgebouwen ten behoeve van de intensieve veehouderij, het doorhalen van tenminste 10.500
kg aan dierrechten en het intrekken van twee vergunningen Wet milieubeheer. Voor een bestaande
loods wordt een passende andere herbestemming gerealiseerd.

3.2.3 Regeling Ruimte voor Ruimte
De regeling Ruimte voor Ruimte heeft tot doel de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren door –in
afwijking van de programmering voor de woningbouw of in afwijking van de regel dat geen burgerwoningen mogen worden toegevoegd aan het buitengebied- de bouw van woningen op passende
locaties toe te staan in ruil voor de sloop van agrarische bedrijfsgebouwen die in gebruik zijn of
waren voor de intensieve veehouderij. Aangetoond moet worden dat milieuwinst plaatsvindt. De
regeling Ruimte voor Ruimte is verankerd in de Verordening ruimte. In deze paragraaf wordt de
voorstane herontwikkeling getoetst aan de regeling Ruimte voor Ruimte. De regeling Ruimte voor
Ruimte wordt hieronder per punt besproken en toegepast op onderhavig initiatief:
-

De bouw van woningen is toegestaan als sloop plaatsvindt van agrarische bedrijfsge2
bouwen met een gezamenlijke oppervlakte van tenminste 1.000 m ; er geldt een onder2
grens van tenminste 200 m voor saldering.
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Ten behoeve van de realisatie van de drie Ruimte voor Ruimte woningen zijn in het plangebied
in totaal 3.652 m² aan bedrijfsgebouwen, die in gebruik waren voor de intensieve veehouderij,
gesloopt. Dit blijkt uit de taxatie die in het bewijsstukkendossier Ruimte voor Ruimte is
opgenomen. De resterende bouwtitel wordt, bij ontwikkeling van de vierde Ruimte voor Ruimte
woning middels een wijzigingsbevoegdheid middels saldering aangekocht en toegevoegd aan
het bewijsstukkendossier Ruimte voor Ruimte.
-

De bouw van de woningen mag uitsluitend binnen de bebouwde kom plaatsvinden dan
wel binnen een kernrandzone of een bebouwingscluster en dient bovendien zoveel
mogelijk aan te sluiten op de bestaande bebouwing. Tevens kan een locatie worden benut die in het kader van een structuurvisiePlus door Gedeputeerde Staten als geschikt
voor woningbouw is aanvaard.
Het plangebied is gelegen in het bebouwingscluster Jan van Havenstraat nabij de kern Ommel.
De realisatie van betreffende woningen wordt optimaal ingepast in het straatbeeld ter plaatse
wat bestaat uit langgevelboerderijen en landelijke, ruime vrijstaande woningen.

-

De bouw van de woningen dient te passen binnen de ruimtelijke structuur van de
gemeente.
Het plangebied is in het bestemmingsplan op plankaart 3 aangeduid als gelegen in een
bebouwingsconcentratie. Dit is herhaald in de visie Verbrede aanpak Ruimte voor Ruimte en in
de Toekomstvisie van de gemeente Asten. De bouw van de woningen is passend binnen de
ruimtelijke structuur van de gemeente. De nieuwe woningen passen binnen het ritme van de
bestaande bebouwing binnen de bebouwingsconcentratie.

-

De bouw van woningen in de groene hoofdstructuur is niet toegestaan.
De groene hoofdstructuur is inmiddels herzien. De beoogde ontwikkeling is niet gelegen binnen
de groenblauwe mantel.

-

Cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarden moeten behouden dan wel
versterkt worden. De milieuhygiënische en waterhuishoudkundige situatie ter plaatse
moet zoveel mogelijk verbeterd worden.
De stallen die gesloopt zijn vertegenwoordigen geen cultuurhistorische waarden. Door de
betreffende sloop ontstaat ter plaatse een landschappelijke meerwaarde. De voorgenomen
sanering van het bestaande intensieve veehouderijbedrijven en de realisatie van de Ruimte
voor Ruimte woningen heeft een positieve invloed op de milieukwaliteit in het gebied. Door de
sloop van de stallen zal een afname van de stikstofdepositie plaatsvinden ter plaatse wat vervolgens een grote positieve invloed heeft op de ecologische/natuurwaarden in de omgeving.
Voor het waterhuishoudkundig aspect zal worden aangesloten bij de eisen van het waterschap.
Aangezien het totale verharde oppervlak ter plaatse afneemt ontstaat ook op hydrologisch
gebied een meerwaarde. Uit een verkennend archeologisch onderzoek blijkt dat geen
archeologisch waarden verloren gaan.

-

Voor zover het gaat om de extra beleidsruimte die beschikbaar is gesteld in het kader
van de reconstructie zandgronden (Pact van Brakkenstein, maart 2000) worden de extra
te realiseren woningen buiten het gemeentelijk woningbouwprogramma gelaten.
De extra woningen komen niet ten laste van het gemeentelijke contingent maar hangen samen
met de sloop van tenminste 4.000 m² stallen en de intrekking van milieurechten. Een
oppervlakte van 3.652 m² is reeds gesloopt binnen het plangebied en er zijn 10.500 kg aan
milieurechten doorgehaald. De resterende bouwtitel wordt middels saldering aangekocht.
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-

De agrarische ontwikkelingsmogelijkheden van bedrijven in de nabijheid van de
woningen worden niet beknot.
Bij de opstelling van het plan is rekening gehouden met de geurcontouren van het resterende
agrarische bedrijf in de bebouwingsconcentratie. Middels toepassing van artikel 14 uit de Wet
geurhinder en veehouderij worden geen landbouwbedrijven beknot in hun ontwikkelingsmogelijkheden en kan de intensieve veehouderij binnen het plangebied toch herontwikkeld
worden naar woningbouw.

-

Een goede landschappelijke en architectonische inpassing van de woningen in de
omgeving dient gewaarborgd te zijn door middel van een beeldkwaliteitplan dan wel een
vergelijkbaar instrument.
De nieuw op te richten woningen zullen qua beeldkwaliteit ingepast worden in de omgeving. De
woningen zullen worden opgericht in een landelijke stijl, aansluitend bij de woningen in de
directe omgeving. In de planregels zijn regels opgenomen die ervoor zorgen dat de woningen
binnen het straatbeeld in de bebouwingsconcentratie passen.

-

De te slopen bedrijfsgebouwen mogen geen bijzondere cultuurhistorische waarde
hebben.
De stallen die gesloopt worden vertegenwoordigen geen cultuurhistorische waarden. Door betreffende sloop ontstaat ter plaatse een landschappelijke meerwaarde. Betreffende bedrijfsgebouwen zijn niet aangewezen als gemeentelijk- of rijksmonument.

-

Zeker gesteld moet zijn dat de realisering van de woningen plaatsvindt in samenhang
met de sloop van agrarische bedrijfsgebouwen en met de inlevering van de milieurechten van de agrarische activiteit ter plaatse. Per woning dient te worden aangetoond
2
dat tenminste 1.000 m agrarische bedrijfsgebouwen zijn gesloopt en milieuwinst op de
desbetreffende locatie is bereikt.
Het bestemmingsplan wordt pas door de Raad vastgesteld nadat is aangetoond dat de bedrijfsgebouwen daadwerkelijk gesloopt zijn. Daartoe heeft de initiatiefnemer bewijsstukken
aangeleverd waaruit blijkt dat de stallen inderdaad gesloopt zijn. In de provinciale beleidsregels
Ruimte voor Ruimte is aangegeven welke bewijsstukken dienen te worden aangeleverd. De
doorhaling van de benodigde rechten is aangetoond middels een kennisgeving van Bureau
Heffingen.

-

Zeker gesteld moet zijn dat op de plaats van de te slopen bedrijfsgebouwen geen nieuwe
bedrijfsgebouwen kunnen worden opgericht en dat aan de voormalige agrarische
bedrijfslocatie een passende andere bestemming wordt toegekend. Van het eerste
vereiste kan worden afgeweken in het belang van de reconstructie zandgronden.
De herontwikkeling in het plangebied vindt plaats middels een bestemmingsplan. De mogelijkheid tot het oprichten van agrarische bedrijfsbebouwing komt daarmee te vervallen. De loods
die reeds aanwezig is op de locatie aan de Kennisstraat 8 zal worden bestemd voor kleinschalige ambachtelijke bedrijvigheid. In de regels wordt de oppervlakte van de loods begrensd
tot de huidige omvang.

-

Planologische medewerking wordt niet verleend als in redelijkheid langs andere wijze tot
sanering van de bedrijfsgebouwen kan worden gekomen.
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In ruil voor de sanering van een intensief veehouderijbedrijf wordt de mogelijkheid geboden de
woningen te realiseren. Langs enige andere wijze kan niet tot sanering van de twee intensieve
veehouderijbedrijven op drie gekoppelde agrarische bouwblokken worden gekomen.

3.2.4 Bewijsstukken Ruimte voor Ruimte
De regeling Ruimte voor Ruimte heeft een aantal specifieke toetsingscriteria. Aangetoond moet
worden dat ruimtelijke- en milieuwinst plaatsvindt. Hiervoor dient een bewijsstukkendossier Ruimte
voor Ruimte te worden opgesteld. In dit bewijsstukkendossier zijn de navolgende bewijsstukken
opgenomen:
1. Bewijs van bedrijfsvoering voor intensieve veehouderij
- Mestnummer
- Geldende milieuvergunning
2. Bewijs van in productie zijn op peildatum 10 september 1999
- Afschrift van registratie bij Bureau Heffingen op 10 september 1999
3. Bewijs van bedrijfsbeëindiging
- Afschrift van verzoek om intrekking milieuvergunning voor intensieve veehouderij(tak)
- (Ontwerp)besluit intrekking Wet Milieubeheer.
4. Bewijs van sloop
- Kopie van de sloopvergunning
- Afschrift van verklaring van de gemeente dat is gesloopt, hoeveel is gesloopt dan wel een
taxatierapport en dat de sloop milieuverantwoord heeft plaatsgevonden.
- Kopie van stortbonnen voor asbestverwijdering.
- Facturen van het sloopbedrijf
- Asbestinventarisatierapport
5. Bewijs van milieuwinst
- Afschrift van verzoek aan Bureau Heffingen van doorhalen van varkensrechten,
pluimveerechten en/of niet grondgebonden mestproductierechten.
- Overzicht van Bureau Heffingen waaruit blijkt dat de rechten zijn afgeboekt
6. Bewijs van herbestemming op de slooplocatie
- Afschrift van verzoek aan de gemeente om te komen tot herbestemming op de
slooplocatie en verkleining van het agrarisch bouwblok.
- Afschrift van gemeente dat op de locatie een voorbereidingsbesluit is genomen of wordt
genomen.
7. Bewijs van niet ontvangen subsidies
- Verklaring van de eigenaar slooplocatie dat niet al eerder subsidie is ontvangen voor de
sloop van de agrarische bedrijfsgebouwen.
8. Indien gebruik is gemaakt van de mogelijkheid tot salderen:
- Een salderingsovereenkomst waarin vermeld wordt wie de vervreemder is van de
agrarische bedrijfsruimte, waar deze gelegen is en hoeveel m² het betreft.
9. Indien gebruik is gemaakt van het bijkopen van fosfaatrechten:
- Een koopovereenkomst waarin vermeldt wordt wie de vervreemder is van de
fosfaatrechten, en hoeveel kilo’s fosfaat het betreft.
Het bewijsstukkendossier voor deelname aan de regeling Ruimte voor Ruimte van de initiatiefnemer behoort als separate bijlage bij dit bestemmingsplan. Uit dit bewijsstukkendossier blijkt dat er
op de locatie aan de Jan van Havenstraat 35 meer dan 3.650 m² aan stallen zijn gesloopt die in
gebruik waren voor de intensieve veehouderij. Tevens zijn 10.500 kg milieurechten doorgehaald ten
behoeve van de ontwikkeling van de drie Ruimte voor Ruimte woningen in het plangebied. Middels
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een wijzigingsbevoegdheid is het mogelijk een vierde Ruimte voor Ruimte woning te realiseren
binnen het plangebied. Voorwaarde voor ontwikkeling van deze Ruimte voor Ruimte woning is het
voldoen aan de Ruimte voor Ruimte regeling. Aangetoond dient te worden dat voor deze woning
ook tenminste 1.000 m² aan stalruimte ten behoeve van de intensieve veehouderij is gesloopt en
dat tenminste 3.500 kg aan dierrechten is doorgehaald.

3.3 Regionaal beleid
3.3.1 Reconstructieplan De Peel
De reconstructie omvat de gecoördineerde en geïntegreerde voorbereiding, vaststelling en uitvoering van maatregelen en voorzieningen ten behoeve van de verbetering van de ruimtelijke
structuur van de landbouw, natuur en landschap en milieu en waterkwaliteit. De reconstructie van
het landelijke gebied wordt vormgegeven in de Reconstructiewet concentratiegebieden. Voor de
uitvoer van de wet zijn verschillende gebieden aangewezen, de reconstructiegebieden. Voor elk
gebied is een reconstructiecommissie aangesteld. In de opgestelde reconstructieplannen is het
toekomstbeeld voor het betreffende gebied aangegeven en er is een uitvoeringsprogramma opgenomen waarin de uitvoer van het wensbeeld is aangegeven. Voor wat betreft de landbouw kent de
reconstructie voor het buitengebied een zonering in landbouwontwikkelings-, verwevings- en
extensiveringsgebieden.
Het plangebied behoort tot de gemeente Asten en maakt daarmee deel uit van het reconstructiegebied De Peel. Dit plan is door Gedeputeerde Staten vastgesteld op 22 april 2005. Het plan vormt
een beleidsmatig toetsingskader voor provincie en gemeente. In het reconstructieplan is het gebied
aangeduid als gelegen in een extensiveringsgebied overig. Figuur 8 geeft een overzicht van de
aanduiding zonering van het plangebied in het kader van de reconstructie.

Figuur 8. Integrale zonering reconstructieplan De Peel.
Een extensiveringsgebied is in het reconstructieplan gedefinieerd als: ‘een ruimtelijk begrensd
gedeelte van een reconstructiegebied met het primaat wonen of natuur, waar uitbreiding, hervestiging of nieuwvestiging van in ieder geval intensieve veehouderij onmogelijk is of in het kader
van de reconstructie onmogelijk is of in het kader van de reconstructie onmogelijk zal worden gemaakt’. Het reconstructiebeleid in extensiveringsgebied is gericht op beëindiging van intensieve
veehouderijen. De beoogde ontwikkeling is passend binnen de kaders van de reconstructie.
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3.4 Gemeentelijke beleid
3.4.1 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 toekomstvisie 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. Naast de ruimtedruk voor wonen en werken neemt binnen
de gemeente ook de recreatieve druk toe. De ruimtelijke visie van de gemeente Asten is gebaseerd
op een Duurzaam Ruimtelijke Structuurbeeld. Dit lange termijn beeld is vertaald in een ruimtelijk
ontwikkelingsmodel voor de middellange termijn (tot 2020). In dit ruimtelijk ontwikkelingsmodel is
het plangebied aangeduid als gelegen in een onderzoeksgebied voor transformatie. Uit de
Toekomstvisie komt ook duidelijk naar voren, met name uit de verslagen van de bewonersavond in
Ommel, dat de vraag naar bouwkavels in de kern Ommel groot is. Uit de toekomstvisie van de
gemeente Asten blijkt dat de vraag naar vrije bouwkavels in Ommel 55 tot 70% bedraagt. In de
gemeente Asten zijn reeds in de kern Asten en in de kern Heusden Ruimte voor Ruimte kavels
gerealiseerd. In de kern Ommel zijn nog geen Ruimte voor Ruimte woningen ontwikkeld. Met de
beoogde ontwikkeling wordt tegemoet gekomen aan de vraag naar (Ruimte voor Ruimte) bouwkavels in Ommel. Figuur 9 betreft een overzicht van het ruimtelijke model uit de structuursvisie.

Figuur 9. Ligging bebouwingsconcentratie in het
ruimtelijke ontwikkelingsmodel.

3.4.2 Verbrede inzet van de aanpak Ruimte voor Ruimte gemeente Asten
De gemeente Asten heeft in samenwerking met de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte
op twee locaties meer dan 60 Ruimte voor Ruimte kavels uitgegeven. Ten tijde van de ontwikkeling
van deze kavels in samenwerking met de Ontwikkelingsmaatschappij heeft de gemeente Asten ervoor gekozen om geen medewerking te verlenen aan individuele agrariërs inzake medewerking aan
een Ruimte voor Ruimte ontwikkeling. De samenwerking met de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte
voor Ruimte is thans ten einde. De gemeente Asten bekijkt nu de mogelijkheden om medewerking
te verlenen aan initiatieven inzake een Ruimte voor Ruimte ontwikkeling van individuele ondernemers of particulieren. Binnen de gemeente is een aantal locaties aanwezig waar mogelijk Ruimte
voor Ruimte kavels ontwikkeld kunnen worden. In de visie Verbrede inzet van de aanpak Ruimte
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voor Ruimte is het plangebied genoemd als één van de locaties die in dit kader verder onderzocht
dient te worden.

3.4.3 Integraal dorpsontwikkelingsplan
Het Integraal Dorpsontwikkelingsplan (iDOP) is een plan met als doel om op de (middel)lange
termijn te kunnen werken aan de leefbaarheid van kleine kernen. Het bestaat uit het iDOP uit een
wensbeeld van de bewoners, dat is uitgewerkt in een visie op de toekomst. Tevens is een
praktische leefbaarheidsagenda opgenomen waarin de visie concreet is uitgewerkt naar projecten
voor de komende jaren. Het transformatiegebied Jan van Havenstraat en omgeving is in het
integraal Dorpsontwikkelingsprogramma aangeduid als locatie waar kansen aanwezig zijn om de
gebiedskwaliteit te verbeteren. De locaties Jan van Havenstraat 35 en Kennisstraat 2 zijn aangegeven als herontwikkelingslocatie. Figuur 10 betreft een uitsnede uit het iDOP waarop het
plangebied is aangeduid als herontwikkelingslocatie.

Figuur 10. Uitsnede uit iDOP.

3.4.4 Structuurvisie bebouwingsconcentraties
Op 14 december 2010 heeft de gemeente Asten de ‘Structuurvisie bebouwingsconcentraties’ vastgesteld. Het doel van deze structuurvisie is het bereiken van kwaliteitsverbetering in het
buitengebied. Deze structuurvisie koppelt de realisatie van landschappelijke kwaliteit aan ‘rode’
ontwikkelingen en vormt zo het instrument voor het bereiken van de doelstelling.
In de ‘Structuurvisie bebouwingsconcentraties’ is het plangebied aangeduid als gelegen in
bebouwingsconcentratie Ommel-Oost. De bebouwingsconcentratie Ommel-Noord bestaat uit de
Jan Havenstraat, Van de Pasweg en de Kennisstraat. Navolgend figuur betreft een uitsnede uit de
‘Structuurvisie bebouwingsconcentraties’ waarop de bebouwingsconcentratie Ommel-Oost is
aangeduid.
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Figuur 11: Uitsnede ‘Structuurvisie bebouwingsconcentraties’.
In de ‘Structuurvisie bebouwingsconcentraties’ is een visie op de bebouwingsconcentratie OmmelOost opgenomen. Deze is navolgend weergegeven.

De visie zet ruimtelijk in op het verbeter van de structuren door het aanbrengen van
beplanting langs de wegen. Ook wil het de splitsing (brinkje) Jan van Havenstraat –
Kennisstraat versterken door beplanting en bebouwing toe te staan. Verdere verdichting van
de cluster is aan de zuidkant van De Jan van Havenstraat toegestaan. Het achterliggende
landschap bestaat uit de achterzijde van de geluidswerende voorzieningen van de Rijksweg
A67 en draagt niet bij aan de beleving van het buitengebied. Aan de noordzijde van de Jan
van Havenstraat en de overige bebouwingslinten is verdichting niet toegestaan, tenzij er
ontsierend bebouwing wordt geamoveerd. De functionele mogelijkheden voor hergebruik of
functieverandering van de cluster richten zich op wonen in lage dichtheid en is er ruimte voor
kleinschalige ambachten en kunstnijverheid.
Navolgende figuur geeft een beeld van de visie op de bebouwingsconcentratie Ommel-Oost uit de
‘Structuurvisie bebouwingsconcentraties’ weer.
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Figuur 12: Visie op bebouwingsconcentratie Ommel-Oost uit de
‘Structuurvisie bebouwingsconcentraties’.
De beoogde herontwikkeling is passend binnen de visie op de bebouwingsconcentratie Ommel-oost
zoals verwoord in de ‘Structuurvisie bebouwingsconcentraties’, waarin wordt aangegeven dat
binnen de bebouwingsconcentratie mogelijkheden bestaan voor wonen in lage dichtheid en
kleinschalige ambachten.
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4. PLANOLOGISCHE VERANTWOORDING/
RANDVOORWAARDEN
4.1 Milieu
De Wet geurhinder en veehouderij vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader voor vergunningverlening, als het gaat om geurhinder vanwege dierverblijven van veehouderijen. De Wet geurhinder en veehouderij geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op
een geurgevoelig object, bijvoorbeeld een woning. De geurbelasting van een veehouderij op een
geurgevoelig object wordt berekend en getoetst met een verspreidingsmodel (V-Stacks vergunning). Dit geldt alleen voor veehouderijen met dieren waarvoor geuremissiefactoren zijn
opgenomen in de Regeling geurhinder en veehouderij van 18 december 2006. Voor de geurbelasting voor geurgevoelige objecten gelden wettelijke geurnormen. Voor een concentratiegebied
geldt een maximale geurbelasting van 3 odour units per kubieke meter lucht binnen de bebouwde
kom en 14 odour units per kubieke meter lucht buiten de bebouwde kom. Gemeenten mogen bij
verordening van de normen in de Wet geurhinder en veehouderij afwijken, binnen bepaalde
grenzen. Het hanteren van afwijkende normen moet worden onderbouwd vanuit een ruimtelijke
visie op de ontwikkeling van het gebied, de zogenaamde gebiedsvisie. Daarbij moet een relatie
worden gelegd met de bestaande en te verwachten achtergrondbelasting aan geur in het gebied.
Anders dan voorheen is het mogelijk om maatwerk te leveren per gebied. Zo kunnen oplossingen
worden gezocht voor de spanning tussen voortbestaan/ontwikkeling van veehouderijen en de
ontwikkeling van dorpskernen of recreatie. De gemeenteraad kan zo een balans vinden tussen de
gewenste ruimte voor de veehouderijen enerzijds en de bescherming van gevoelige objecten
anderzijds. Voor betreffend plangebied is echter geen verordening van toepassing. Derhalve dienen
de wettelijke geurnormen in acht te worden genomen. Voor het plangebied geldt derhalve een geurnorm van 14 odour units per vierkante meter lucht.
Ingevolge artikel 14, tweede lid van de Wet geurhinder en veehouderij bedraagt de afstand tussen
een woning die op of na 19 maart 2000 is gebouwd op een kavel die op dat tijdstip in gebruik was
als veehouderij, in samenhang met het geheel of gedeeltelijk buiten werking stellen van de veehouderij en in samenhang met de sloop van de bedrijfsgebouwen die onderdeel hebben uitgemaakt
van de veehouderij en een veehouderij binnen de bebouwde kom ten minste 100 meter en buiten
de bebouwde kom ten minste 50 meter. In het geval van de te realiseren Ruimte voor Ruimtewoningen aan de Jan van Havenstraat en de Kennisstraat geldt dus niet een geurcontour zoals op
basis van odeurunits wordt berekend, maar geldt een vaste afstand van 50 meter vanaf de hoek
van het bouwblok van andere veehouderijbedrijven.
In de oostzijde van de bebouwingsconcentratie Jan van Havenstraat/Kennisstraat zijn nog twee
agrarisch bedrijven gelegen. Dit betreft ten eerste het paardenbedrijf gelegen aan de Jan van
Havenstraat 33 te Ommel. Dit bedrijf heeft de milieuvergunning voor het houden van pluimvee
ingetrokken. Op grond van een melding op grond van het Besluit landbouw milieubeheer d.d. 23
december 2010 mogen op de locatie maximaal 14 volwassen paarden en 11 paarden in opfok
worden gehouden.
Het agrarische bedrijf is deels reeds belemmerd in de ontwikkelingsmogelijkheden door de
woonbestemming direct aansluitend aan dit bedrijf. Figuur 13 geeft een weergave van de
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overbelaste situatie van het bouwblok in de huidige situatie weer. Derhalve dient niet de hoek van
het bouwblok, maar de hoek van de stallen als uitgangspunt te worden genomen. Het bedrijf heeft
geen uitbreidingsmogelijkheden meer, richting de Jan van Havenstraat, op de noordzijde van het
perceel.

Figuur 13. Overbelaste situatie van het bedrijf aan de Jan van Havenstraat 44 op de belendende
woning.
Het bouwblok is gekoppeld met het bouwblok waarop de bedrijfswoning staat aan de noordzijde
van de Jan van Havenstraat. Op dit gedeelte van de inrichting worden enkele paarden gehouden.
Ten tweede betreft dit de paardenhouderij gelegen aan de Jan van Havenstraat 39. Op deze locatie
is een vergunning verleend voor het houden van maximaal 50 paarden.
Op grond van het bestemmingsplan Buitengebied mogen geen gebouwen worden gebouwd binnen
een afstand van 3 meter van de perceelsgrens. De beoogde woningen zijn gelegen op een afstand
van meer dan 47 meter van de perceelsgrens van de beide veehouderijen. Derhalve wordt voldaan
aan de afstandseis van 50 meter. Geen andere veehouderijbedrijven zijn gelegen binnen een
afstand van 70 meter. De beoogde woningen in het plangebied zijn derhalve niet gelegen in een
geurhindercontour van een omliggend agrarisch bedrijf.
Middels wijzigingsbevoegdheden is het mogelijk een Ruimte voor Ruimte woning te realiseren of de
bebouwingsmogelijkheden binnen een woonbestemming te vergroten. Voorwaarde voor toepassing
van deze wijzigingsbevoegdheden is dat agrarische bedrijven niet in hun mogelijkheden/belangen
worden geschaad.
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4.2 Bodem
Een bodemonderzoek is benodigd ten behoeve van het verkrijgen van een omgevingsvergunning
voor het bouwen van de woningen. Namens de initiatiefnemer is een verkennend bodemonderzoek
conform de NEN 5725 (okt. 1999) en de NEN 5740 (okt. 1999) uitgevoerd. Dit bodemonderzoek,
uitgevoerd door DvL Milieu en Techniek, d.d. 4 februari 2009 met rapportnummer B-081186 behoort
als bijlage bij deze bestemmingsplantoelichting. De conclusies uit het bodemrapport zijn hieronder
opgenomen:
´Locatie A: Kennisstraat 2:
Kwaliteit bovengrond: licht verontreinigd met cadmium en zink en niet verontreinigd met de
overige
onderzochte stoffen.
Kwaliteit ondergrond: niet verontreinigd met de onderzochte stoffen.
Kwaliteit grondwater: licht verontreinigd met zink, barium, en naftaleen en niet verontreinigd me
de overige onderzochte stoffen.
Locatie B: Kennisstraat 8:
Kwaliteit bovengrond: licht verontreinigd met cadmium en niet verontreinigd met de overige
onderzochte stoffen.
Kwaliteit ondergrond: niet verontreinigd met de onderzochte stoffen.
Kwaliteit grondwater: licht verontreinigd met zink, barium, en naftaleen en niet verontreinigd me
de overige onderzochte stoffen.
Locatie C: Jan van Havenstraat 35
Kwaliteit bovengrond: niet verontreinigd met de onderzochte stoffen.
Kwaliteit ondergrond: niet verontreinigd met de onderzochte stoffen.
Kwaliteit grondwater: licht verontreinigd met naftaleen en niet verontreinigd me de overige onderzochte stoffen.
Conclusie en aanbevelingen
De resultaten van het bodemonderzoek leveren geen aanleiding tot het uitvoeren van nader
bodemonderzoek. De aangetroffen relatief lage gehalten leveren gezien de aangetroffen lage
gehalten en/of het ontbreken van directe contactmogelijkheden (in grondwater) geen humane,
ecologische- of verspreidingsrisico’s op. De onderzoeksresultaten leveren geen beperkingen op ten
aanzien van het huidig en toekomstig gebruik van de locatie en vormen ons inziens derhalve geen
belemmering voor de afgifte van de bouwvergunning. Wel wordt, gezien de aangetroffen gehalten
aan zware metalen en naftaleen in het grondwater, het gebruik van het grondwater voor
consumptie- en/of beregeningsdoeleinden afgeraden. Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld
bij bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, dient er rekening mee te worden
gehouden dat deze grond elders niet zonder meer multifunctioneel toepasbaar is. Met betrekking tot
het elders hergebruiken van de grond zijn de regels van het Besluit BodemKwaliteit van
toepassing.”
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4.3 Geluidsaspecten
Het plangebied is gelegen aan de Kennisstraat en de Jan van Havenstraat. Het gebied ligt
ingeklemd tussen de wegen A67 en N279. De A67 is de Rijksweg tussen Eindhoven en Venlo. De
N279 is de provinciale weg die Deurne en Helmond verbindt. Door SRE Milieudienst is een
akoestisch onderzoek uitgevoerd. Dit akoestische onderzoek d.d. 3 november 2010 met rapportnummer 491918 versie 3 behoort als bijlage bij onderhavige bestemmingsplantoelichting en maakt
onderdeel uit van de regels bij onderhavig bestemmingsplan. De conclusies en aanbevelingen uit
dit rapport zijn hieronder opgenomen.
“Op de locatie Kennisstraat 8 dient de zuidoost en zuidwest gevel als dove gevel uitgevoerd te
worden. Om de noordoostgevel van de woning aan de Kennisstraat 8 als niet dove gevel uit te
kunnen voeren dient de woning minimaal 73 meter van de N279 te liggen. Bij deze afstand bedraagt op een rekenhoogte van 1,5 meter de geluidsbelasting ten gevolge van de N279 ten hoogste
50 dB en van de Deurneseweg ten hoogste 52 dB zodat deze waarden per weg als hogere grenswaarde verleend moeten worden voor de rekenhoogte 1,5 meter (eerste woonlaag). Op een rekenhoogte van 4,5 meter bedraagt de geluidsbelasting ten gevolge van de N279 ten hoogste 52 dB en
van de Deurneseweg ten hoogste 53 dB zodat deze waarden per weg als hogere grenswaarde verleend moeten worden voor de rekenhoogte 4,5 meter (tweede woonlaag). Voor de A67 hoeven
geen hogere waarden verleend te worden na het toepassen van dove gevels aan de zuidkant.
Op de locatie Kennisstraat 2b dient de zuidoost gevel als dove gevel uitgevoerd te worden. Overige
gevels kunnen een geluidsbelasting ten gevolge van de A67 ondervinden van maximaal 49 dB op
1,5 meter hoogte en 52 dB op 4,5 meter hoogte zodat deze waarden als hogere geluidsbelasting
verleend moeten worden ten gevolge van de A67. Op de locatie Kennisstraat 2a dient de zuidoost
gevel als dove gevel uitgevoerd te worden. Overige gevels kunnen een geluidsbelasting ten gevolge van de A67 ondervinden van maximaal 52 dB op 1,5 meter hoogte en 53 dB op 4,5 meter
hoogte zodat deze waarden als hogere geluidsbelasting verleend moeten worden ten gevolge van
de A67.
De zuidoost gevel van de woning Jan van Havenstraat 35 deel 1 (westelijk gelegen woning) dient
als dove gevel uitgevoerd te worden vanwege te hoge geluidsbelastingen van de A67. Overige
gevels kunnen een geluidsbelasting ten gevolge van de A67 ondervinden van maximaal 53 dB op
1,5 meter hoogte zodat deze waarden als hogere geluidsbelasting verleend moeten worden ten
gevolge van de A67. De zuidwest gevel van de woning Jan van Havenstraat 35 deel 2 (oostelijk
gelegen woning) dient als dove gevel uitgevoerd te worden vanwege te hoge geluidsbelastingen
van de A67. Door het plaatsen van een bijgebouw ten oosten van de woning hoeven de overige
gevels niet als dove gevel uitgevoerd te worden. Overige gevels kunnen een geluidsbelasting ten
gevolge van de A67 ondervinden van maximaal 53 dB op 1,5 meter hoogte zodat deze waarden als
hogere geluidsbelasting verleend moeten worden ten gevolge van de A67.
Uit de berekeningen volgt verder dat geen enkele woning na cumulatie van de geluidsbelastingen
van de verschillende wegen een geluidluwe gevel heeft, ook niet na 2 dB aftrek conform artikel
110g Wgh. Bij diverse woningen is het noodzakelijk om dove gevels te gebruiken. Dove gevels
dienen in het bestemmingsplan opgenomen te worden. In bijlage 7 van het akoestische onderzoek
is een plot opgenomen met de gevels die als dove gevels uitgevoerd dienen te worden. In de
onderstaande tabel is samengevat welke hogere waarden voor de verschillende wegen gesteld
dienen te worden bij de woningen.
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Figuur 14. samenvatting van te stellen hogere waarden.
Uitgangspunten van voorzieningen:
Om de noordoostgevel van de woning aan de Kennisstraat 8 als niet dove gevel uit te kunnen
voeren dient de woning minimaal 73 meter van de N279 te liggen. Om de noordoostgevel en de
zuidoostgevel van de oostelijke woning van de Jan van Havenstraat 35 (deel 2) uit te kunnen
voeren zonder toepassing van een dove gevel dient een bijgebouw ten oosten van de woning
geplaatst te worden van minimaal 2,5 meter hoog en over de gehele breedte van de woning en
minimaal 10 meter doorlopend achter de woning. Indien het bijgebouw niet de zuidoostgevel
afschermt dient de zuidoostgevel als dove gevel uitgevoerd te worden.
Ten behoeve van de herontwikkeling is door het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Asten ontheffing verleend voor het vaststellen van hogere grenswaarden.

4.4 Luchtkwaliteit
Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden. De wet vervangt het Besluit
Luchtkwaliteit 2005. Met de nieuwe Wet luchtkwaliteit en de bijbehorende bepalingen en hulpmiddelen wil de overheid zowel de verbetering van de luchtkwaliteit bewerkstelligen als ook de
gewenste ontwikkelingen in ruimtelijke ordening doorgang laten vinden. De Wet luchtkwaliteit
voorziet onder meer in een gebiedsgerichte aanpak van de luchtkwaliteit via het Nationaal
Samenwerkingsprogramma (NSL). Het NSL kan pas in werking treden als de EU derogatie
(verlenging van de termijn om luchtkwaliteitseisen te realiseren) heeft verleend. De programma
aanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen. Van
bepaalde projecten met getalsmatige grenzen is vastgesteld dat deze (totdat het NSL in werking
treedt) ‘niet in betekende mate’ (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging als de 1% grens niet
wordt overschreden. Na verlening van de derogatie treedt het NSL in werking en wordt de definitie
van het NIBM verschoven naar 3%. In de ‘Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)’ wordt aangeven, ook voor de 1% grens, op welke manier snel kan worden vastgesteld of de bijdrage van een nieuwbouwproject op de luchtkwaliteit valt onder de term ‘niet in
betekenende mate’. De bijlage geeft een harde omschrijving van het aantal gevallen. Voor woningbouw geldt bij 1 ontsluitingsweg een aantal van 500 nieuwe woningen netto. Bij twee ontsluitingswegen geldt een aantal van 1000 woningen. Aangezien het plan slechts de bouw van maximaal vier
woningen mogelijk maakt, kan worden gesteld dat dit plan onder het begrip NIBM valt en de
luchtkwaliteit niet verder hoeft te worden onderzocht. Daarbij worden met de beoogde
herontwikkeling twee intensieve veehouderijlocaties gesaneerd. Hierdoor neemt de fijnstof uitstoot
ter plaatse af.
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4.5 Milieuzonering en bedrijvigheid
De (indicatieve) lijst “Bedrijven en milieuzonering” uitgegeven door de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten geeft de richtafstanden weer voor milieubelastende activiteiten. In de lijst Bedrijven en
milieuzonering worden richtafstanden gegeven voor de aspecten geur, stof, geluid en gevaar. De
richtafstanden gelden tussen de grens van de bestemming en de uiterste grens van de gevel van
een woning die volgens het bestemmingsplan of via vergunning vrij bouwen mogelijk is. In samenhang met de beoogde herontwikkeling wordt de locatie aan de Kennisstraat 8 bestemd als metselen montagebedrijf.
Het metsel- en montagewerk dat het bedrijf verricht vindt plaats elders bij particulieren en agrariërs
op de locatie. De bebouwing in het plangebied wordt gebruikt ten behoeve van opslag van met
name steigermateriaal. Personeel gaat vanaf huis naar de afnemers van het metsel- en montagewerk. Bij aanvang van een project wordt het steigermateriaal uit de loods opgehaald en wanneer
het werk gereed is worden de materialen weer teruggebracht. Op de locatie aan de Kennisstraat 8
vinden, behoudens het maken van prefab schoorstenen en stelkozijnen gedurende enkele keren
per jaar, geen werkzaamheden plaats.
Gezien de aard en samenhang van de werkzaamheden van het bedrijf kan het bedrijf
gecategoriseerd worden als een ambachtelijk bedrijf met een milieucategorie van maximaal 2. Op
de locatie is een loods aanwezig met een oppervlakte van 440 m². In het bestemmingsplan is de
maximale bebouwing ter plaatse begrensd op deze oppervlakte. Er zijn geen mogelijkheden voor
uitbreiding van de bebouwing. Naast de loods die thans aanwezig is binnen het bestemmingsvlak,
mag een Ruimte voor Ruimte woning worden gebouwd. De loods wordt via een inrit ontsloten aan
de Kennisstraat. Geen manouvreerbewegingen vinden elders op het perceel plaats en buitenopslag
is enkel toegestaan binnen de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – buitenopslag (sb-b) op de
verbeelding. Figuur 15 geeft een uitsnede van de bestemmingsplan-verbeelding voor de
toekomstige situatie aan de Kennisstraat 8.

Figuur 15. Uitsnede verbeelding locatie Kennisstraat 8 te Ommel.
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De afstand van de loods tot de dichtstbijzijnd gelegen woning aan de Kennisstraat 6 bedraagt circa
25 meter. De maximale afstand van een bedrijf met een milieucategorie 2 tot een belendende
woning bedraagt 30 meter. Van deze afstand kan gemotiveerd worden afgeweken van de
richtafstand tot een minimum te hanteren afstand van 10 meter. Gezien de geringe oppervlakte van
de loods en de werkzaamheden die ter plaatse plaatsvinden wordt gemotiveerd afgeweken van de
richtlijn Bedrijven en milieuzonering. Binnen het bebouwingscluster zijn geen andere bedrijven
aanwezig die van invloed zijn op de beoogde herontwikkeling.

4.6 Externe veiligheid
Onder externe veiligheid verstaat men het beheersen van risico’s die direct of indirect voortvloeien
uit de opslag, de productie, het gebruik en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het risico is daarbij
gedefinieerd als ‘de kans op overlijden’ voor personen en niet de kans op gewonden. De aanwezige
risico’s zijn zeer afhankelijk van het brontype. Mobiel of stationair, harde normen of richtwaarden.
Hierna worden de externe veiligheid toegelicht met betrekking tot de hanteren afstand in het kader
van bedrijven, transport over weg, water of spoor en het transport middels hoogspanningsmasten
en leidingen.
Bedrijven: Besluit externe veiligheid voor inrichtingen (Bevi)
Het plangebied is op de risicokaart van de Provincie Noord-Brabant niet aangewezen als gelegen in
een risicogebied met betrekking tot de externe veiligheid. In het plangebied aan de Jan van Havenstraat 35 is een risico object gelegen in de categorie ‘overig’. Onder de categorie ‘overig’ worden de
‘overige inrichtingen met gevaarlijke stoffen’ getoond. Dit zijn de inrichtingen welke niet afzonderlijk
als categorie zijn genoemd. Na sanering van de intensieve veehouderijen van initiatiefnemer zal dit
risico object vervallen. Het op deze risicokaart aangegeven dichtstbijzijnde risico object naast het
binnen het plangebied aanwezige risico object, betreft een tankstation aan de Nobisweg 3. De afstand van de geplande woningen tot aan dit bedrijf bedraagt circa 450 meter. Het plangebied valt
daarmee buiten de aangegeven veiligheidszonering voor het tankstation. Figuur 16 betreft een uitsnede van het plangebied ten opzichte van de bedrijven in het kader van de Bevi.

Figuur 16. Uitsnede risicokaart provincie Noord-Brabant.
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Transport: vervoer gevaarlijke stoffen over de weg, het water en per spoor
Ten zuiden van het plangebied is de rijksweg A67 gelegen. Over de A67 kan transport van gevaarlijke stoffen plaatsvinden. Bij de uitbreiding van recreatiepark het Prinsenmeer (waarbij 2
maanden per jaar een populatie van 12.500 mensen aanwezig is), is een risico berekening gemaakt
voor de invloed van de A6 voor deze bedrijfsuitbreiding op het groepsrisico. Uit deze berekening
blijkt dat de bedrijfsuitbreiding geen significant invloed heeft op het groepsrisico. Aannemelijk is dat
de bouw van maximaal vier woningen ook geen belemmering vormt. De ontwikkeling is dermate
kleinschalig dat geen invloed op het groepsrisico ter verwachten is. In de omgeving van het
plangebied worden geen gevaarlijke stoffen per spoor of over het water vervoerd. Deze aspecten
zijn derhalve niet aan de orde.
Transport: hoogspanningslijnen en buisleidingen
In de nabijheid van het plan zijn geen hoogspanningslijnen gelegen en er vindt dus ook geen interactie plaats. Voor buisleidingen geldt, in tegenstelling tot andere transportvormen, nog geen risico.

4.7 Waterhuishouding
4.7.1 Algemeen
In het kader van de watertoets, dient ieder ruimtelijk relevant plan een beschrijving van de gevolgen
van het plan voor de waterhuishouding te bevatten, een zogenaamde waterparagraaf. Het opnemen van een dergelijke beschrijving is vanaf 1 november 2003 wettelijk verplicht. Bij de watertoets gaat het om het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk
beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Ten aanzien
van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder ver- en nieuwbouwplannen, hanteert het waterschap een aantal beleidsuitgangspunten met betrekking tot het duurzaam omgaan met water. Bij
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dient de initiatiefnemer hier invulling aan te geven. Nieuwe
ontwikkelingen dienen te voldoen aan het principe van hydrologisch neutraal bouwen. De Hydrologische situatie moet minimaal gelijk blijven aan de uitgangssituatie. Het plangebied is gelegen
binnen het beheersgebied van Waterschap Aa en Maas. Het waterschap hanteert de volgende
principes als uitgangspunt bij de watertoets.
Gescheiden houden van vuil water en schoon hemelwater
Het streefbeeld is het afvoeren van het vuile water via de riolering en het binnen het plangebied verwerken van het schone hemelwater. Er wordt geen nieuw gemengd rioolstelsel aangelegd.
Doorlopen van de afwegingsstappen: ‘hergebruik – infiltratie – buffering – afvoer’
Onderdeel van de watertoets is het omgaan met het schone hemelwater. De afwegingsstappen
dienen te zijn: hergebruik–infiltratie–buffering–afvoer. Deze afwegingsstappen zijn afgeleid van de
trits vasthouden – bergen – afvoeren. Vanwege het relatief kleinschalige initiatief zal in het plangebied geen sprake zijn van hergebruik van hemelwater. Het hemelwater zal worden opgevangen
en geïnfiltreerd in de bodem.
Hydrologisch neutraal bouwen
Bij nieuwe ontwikkelingen dient de hydrologische situatie minimaal gelijk te blijven aan de uitgangssituatie. Hierbij mag de Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand (GHG) niet verlaagd worden. In het
plangebied zal hydrologisch neutraal worden gebouwd.
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Meervoudig Ruimtegebruik en water als kans
Water wordt door stedenbouwkundigen bij inrichtingsvraagstukken vaak benaderd als een
2
probleem (“er moet ook ruimte voor water gecreëerd worden, en m zijn duur”). Dat is jammer, want
water kan ook een meerwaarde geven aan het plan, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de
belevingswaarde van water. Bij de inrichting van een gebied kan het verlies van het aantal m²
beperkt worden door een ruimte voor twee of meer doeleinden te gebruiken. Het verlies van het
aantal m² als gevolg van de toegenomen ruimtevraag vanuit water kan zo worden beperkt. Onderhavig project betreft een kleinschalig initiatief. Er wordt ruimte voor wateropvang gevonden op de
ruime kavels. Er is in onderhavig project geen sprake van meervoudig ruimtegebruik.
Voorkomen van vervuiling
Bij de inrichting, het bouwen en het beheer van gebieden wordt het milieu belast. Het waterschap
streeft ernaar om verontreiniging zoveel mogelijk te voorkomen. Dit aspect wordt dan ook meegenomen in de watertoets.

4.7.2 Waterparagraaf
Verhard oppervlak
De woningen worden opgericht op de locaties van de te slopen intensieve veehouderijbedrijven van
de initiatiefnemer. In totaal is circa 3.650 m² aan stalruimte gesaneerd. De woningen hebben een
maximale inhoud van 1.000 m³ respectievelijk 600 m³ per woning en de bijgebouwen hebben per
woning een oppervlakte van maximaal 80 m², respectievelijk 120 m². Uitgaande van twee
parkeerplaatsen op de eigen kavel kan worden gesteld dat het totale verharde oppervlak inclusief
erfverharding gemiddeld circa 350 m² per woning zal bedragen. Daarnaast is op de locatie aan de
Kennisstraat 8 een loods aanwezig met een oppervlakte van 440 m². Voor vier woningen (de drie
Ruimte voor Ruimte woningen en de Ruimte voor Ruimte woning die middels een wijzingsbevoegdheid eventueel in de toekomst mogelijk wordt gemaakt) en de loods betreft het verhard
oppervlakte na de ontwikkeling circa 1.840 m². Hiermee zal het verharde oppervlakte per saldo
afnemen met tenminste circa 1.810 m².
Gescheiden houden van vuil water en schoon hemelwater
Het huishoudelijk afvalwater zal op de bestaande drukriolering worden geloosd. Het schoon hemelwater wordt afgekoppeld en wordt lokaal geïnfiltreerd in de bodem.
Hydrologisch neutraal bouwen
De toekomstige bewoners van de woningen zullen binnen de daarvoor aangegeven randvoorwaarden een bouwvergunning bij de gemeente aanvragen. Bij de bouw van de woning dient
gebruik te worden gemaakt van niet-uitlogende materialen in verband met de kwaliteit van het te
infiltreren hemelwater. Zaken als riolering en hemelwaterafvoer dienen tijdens de aanvraag om
omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen bekend te zijn. Dit dient de bouwer/architect dan
ook aan te geven in de aanvraag om omgevingsvergunning. Met de netto afname van het bebouwd
oppervlak wordt de hydrologische situatie verbeterd. Betreffende bodemstructuren genieten geen
specifieke bescherming en in het kader hydrologisch neutraal bouwen zijn ter plaatse voldoende
mogelijkheden voor de infiltratie van hemelwater. In het plangebied is sprake van een eerdgrond.
Eerdgrond is een bodemtype dat gekenmerkt wordt door een dikke laag humus aan de oppervlakte.
In Nederland is dit bodemtype vooral te vinden in het oosten en zuiden van het land.
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Conclusie
Als het netto verhard oppervlak in de nieuwe situatie kleiner wordt, dan neemt hiermee de behoefte
aan berging (als som van infiltratie en buffering) af. Bestaande berging wordt natuurlijk niet teniet
gedaan, dus kun je een dergelijk plan hydrologisch positief noemen. In dit soort plannen worden
geen aanvullende eisen gesteld.

4.8 Archeologie en cultuurhistorie
4.8.1 Archeologie
In 1992 is het Verdrag van Valetta door de landen van de Europese Unie 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 realisatie van bouwplannen, dan moeten de
waarden worden opgegraven en ex situ worden bewaard. Figuur 17 betreft een uitsnede van de
Cultuurhistorische waarde in het plangebied en de omgeving.

Figuur 17. Uitsnede Cultuurhistorische Waardenkaart, gemeente Asten.
De Cultuurhistorische Waardenkaart geeft voor het plangebied een hoge indicatieve archeologische
verwachtingswaarde. Derhalve is een verkennend archeologisch onderzoek noodzakelijk om te
bezien of er bij herontwikkeling van de locatie archeologische waarden in het geding komen. Dit
archeologisch onderzoek is uitgevoerd door Synthegra bv en het rapport d.d. 16 maart 2009 met
kenmerk S090004 behoort als bijlage bij deze bestemmingsplantoelichting. De eindconclusie en
aanbevelingen uit het rapport zijn hieronder opgenomen:
“Conclusies:
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de voorgenomen
ontwikkeling van het gebied?
Vanwege de lage verwachting voor alle perioden is de kans klein dat er vindplaatsen aanwezig zijn
binnen de deelgebieden. Bijgevolg vormen de toekomstige werkzaamheden geen bedreiging voor
het bodemarchief. De middelhoge archeologische verwachting uit het bureauonderzoek voor vuur-
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steenvindplaatsen uit het laatpaleolithicum en Mesolithicum wordt op basis van het veldwerk naar
laag bijgesteld voor alle deelgebieden. De middelhoge verwachting voor nederzettingsresten vanaf
het neolithicum tot en met de vroegere middeleeuwen wordt in alle deelgebieden naar laag bijgeteld. Voor nederzettingsresten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd, blijft de lage verwachting
behouden voor de drie deelgebieden.
Aanbevelingen:
Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor het plangebied geen vervolgonderzoek
geadviseerd. Doordat de plangebieden relatief laag gelegen zijn en in de omgeving een grote dekzandrug aanwezig is, wordt de kans klein geacht om binnen de deelgebieden archeologische resten
aan te treffen. De bewoningsomstandigheden zijn in de onmiddellijke omgeving dermate gunstig dat
bewoningsresten eerder op deze hoger gelegen plekken kunnen worden aangetroffen dan in de
lager gelegen plangebieden.
De aanwezigheid van archeologische sporen en resten kan echter nooit volledig worden uitgesloten. Synthegra wil de opdrachtgever er daarom op wijzen, dat mochten tijdens de geplande
werkzaamheden toch archeologische waarden worden aangetroffen, dan geldt conform artikel 53
van de gewijzigde Wet op de Archeologische Monumentenzorg een meldingsplicht bij de minister
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of ons inziens het door hem vertegenwoordigd bevoegd
gezag, de gemeente Asten.”
Op basis van het verkennend archeologisch onderzoek heeft het college van burgemeester en
wethouders een selectiebesluit genomen waarmee het plangebied voor wat betreft de archeologie
wordt vrijgegeven voor de geplande nieuwbouw.

4.8.2 Cultuurhistorie
Ommel is gelegen in het archeologisch landschap Peelrand. De Peelrand bestaat uit een ring van
middeleeuwse dorpen op enige afstand van de Peel. Kenmerkend voor deze oude dorpen zijn de
akkercomplexen, schaarse groenlanden en voormalige heidevelden. De heidevelden zijn in de
negentiende en twintigste eeuw ontgonnen en grotendeels omgezet in landbouwgrond, waardoor
een waardevol landschap is ontstaan bestaande uit oude en jonge ontginningen.
Asten is ontstaan langs een route op de hoger gelegen zandrug tussen de vertakkingen van de
rivier de Aa. De hoge rug bood veiligheid tegen overstromingen en gaf een stevige grondslag voor
de fundering van de weg, welke leidde van Helmond, via Lierop en Asten naar het Peelmoeras en
diende voor transport van turf, en van de boerderijen die er langs lagen. Het dorp Asten groeide uit
naar een groep bebouwing rond de afslag naar Ommel en ontwikkelde zich door een gunstige
ligging sneller dan de overige gehuchten in de omgeving. De voornaamste historische
aanloopwegen van de kern Asten zijn de Dijkstraat, de Ostaderstraat, de Ommelseweg, de
Voordeldonk en de Bergweg. De oudere bebouwing in de gemeente Asten is voornamelijk aan
deze wegen gelegen. Deze bebouwing die nog aanwezig is, is nu met name in gebruik als
burgerwoning.
Rond 1911 was in de omgeving van het plangebied volop bebouwing aanwezig. Navolgende figuur
betreft een uitsnede uit de historische atlas rond 1911. Het huidige wegenpatroon in de
bebouwingsconcentratie is op de historische kaart duidelijk herkenbaar.

34

Bestemmingsplan
Ommel Jan van Havenstraat 35, Kennisstraat 2 en 8 2010 – Toelichting

Figuur 18: Historische kaart 1911
In de nabijheid van het plangebied is één gebouw aangeduid als MIP-monument, namelijk de
woning aan Jan van Havenstraat 29. Veelal betreffen ‘MIP’-monumenten objecten die niet van een
kwaliteit zijn om als nationaal rijksmonument aan te wijzen maar wel van cultuurhistorische waarde
zijn op lokaal of regionaal niveau. De woning heeft feitelijk geen cultuurhistorische waarden. De
woning gelegen aan de Jan van Havenstraat 38 is in het bestemmingsplan Buitengebied van de
gemeente Asten aangeduid als ‘cultuurhistorisch waardevol pand’. Figuur 19 betreft een foto van de
woning aan de Jan van Havenstraat 38.

Figuur 19: Cultuurhistorisch waardevol pand Jan van Havenstraat 38.

4.9 Flora- en faunawet
De Flora- en faunawet heeft tot doel in het wild levende planten en dieren te beschermen met het
oog op de instandhouding van soorten. Om de instandhouding van de wettelijke beschermde
soorten te waarborgen, moeten negatieve effecten op die instandhouding voorkomen worden.
Welke soorten beschermd zijn, staat in de Flora- en faunawet en diverse besluiten en regelingen ter
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uitwerking daarvan. Beschermde soorten kunnen overal voorkomen. Bij de totstandkoming van een
nieuw bestemmingsplan waarbij functies gewijzigd worden, moet worden voorkomen dat conflicten
met Flora- en faunawet ontstaan en dient dus vooraf een beoordeling in het kader van de Flora- en
faunawet plaats te vinden.
Vanwege de voorgenomen bouw van de woningen aan de Jan van Havenstraat en de Kennisstraat
zijn er mogelijk negatieve effecten op beschermde planten- en/of diersoorten. Om hiervan een
beeld te krijgen is een Quick scan uitgevoerd. Doel van de Quick scan is de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten flora en fauna vast te stellen en op grond hiervan in te schatten of de
geplande maatregelen invloed hebben op de beschermde soorten uit de Flora- en faunawet. In het
kader van het verkennend onderzoek naar beschermde flora- en faunasoorten ter plaatse is de
databank van het Natuurloket geraadpleegd. Het Natuurloket is een onafhankelijke informatiemakelaar, die voor geheel Nederland per vierkante kilometer gegevens over beschermde soorten
toegankelijk maakt. Deze gegevens zijn afkomstig uit de databanken van gespecialiseerde
organisaties, verenigd in de Vereniging Onderzoek Flora en Fauna. Uit betreffende databank blijkt
dat in het kilometerhok ter plaatse (X180/Y381) van de rode lijst 2 soorten vaatplanten, 2 soorten
mossen en 1 dagvlinder aanwezig zijn. Tevens zijn de meest actuele waarnemingen in de omgeving van het plangebied geïnventariseerd door middel van raadpleging van de website:
www.waarneming.nl. In het jaar 2008 zijn in het betreffende kilometerhok geen zeldzame soorten
waargenomen.
Naar aanleiding van vernoemd onderzoeksresultaat kan worden geconcludeerd dat de realisatie
van de woningen in het plangebied geen effecten heeft op het voortbestaan van de aanwezige
beschermde planten, dieren, leefgebieden en levensgemeenschappen in en om het gebied.
Redenen hiervoor zijn de grote afstand tot vogel- en habitatrichtlijngebieden en het ontbreken van
beschermde plant- en diersoorten in de huidige situatie ter plaatse. Bovendien worden op de
locaties intensieve functies gesaneerd en worden hiervoor in de plaats minder intensieve functies
gerealiseerd. De locaties zijn momenteel geheel aangewezen als agrarisch bouwblok en de bebouwing neemt per saldo af. De bebouwing die ter plaatse aanwezig waren, waren goed
onderhouden en biedt geen habitatmogelijkheden voor diersoorten. In dat kader zijn er dan ook
geen beperkingen inzake het oprichten van maximaal vier woningen. Derhalve is ter plaatse geen
ontheffing of nader onderzoek noodzakelijk.
Door de directe relatie tussen de bouw van de woningen en de sanering van de huidige aanwezige
intensieve veehouderijbedrijven in de bebouwingsconcentratie zal ter plaatse tevens een grote
milieuwinst ontstaan. Betreffende milieuwinst komt met name ten goede van de omgeving van het
plangebied en zal in algehele zin een meerwaarde opleveren voor de aanwezige en (potentiële)
flora en fauna in het gebied.

4.10 Landschapswaarden
De nieuwe woningen zullen worden ingepast in het landelijke gebied. Met de sanering van de
intensieve veehouderijen in het plangebied zullen de landschapswaarden toenemen en zal het
bebouwd gebied afnemen.
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4.11 Verkeer en infrastructuur
De nieuwe woningen worden ontsloten op de Jan van Havenstraat en Kennisstraat, evenals de
agrarische bedrijven die thans aanwezig zijn. De verkeersintensiteit zal met de sanering van de
intensieve veehouderijen afnemen. De ontsluiting van de woningen op de Jan van Havenstraat en
Kennisstraat is derhalve passend op de bestaande infrastructuur. Per woning dient ruimte
gevonden te worden voor het parkeren van twee voertuigen op eigen terrein, exclusief garage.
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5. PLANOPZET
5.1 Feitelijke planopzet
Vanwege de ligging van het plangebied in de bebouwingsconcentratie waarin burgerbewoning de
boventoon voert en de ligging van de locatie in een extensiveringsgebied is een verdere ontwikkeling naar grootschaligere duurzame agrarische locaties ter plaatse niet gewenst. De herontwikkeling van het plangebied ziet op ontwikkelingen van maximaal vier nieuwe woningen in het
kader van de regeling Ruimte voor Ruimte in samenhang met de sanering van de intensieve
veehouderij op de Jan van Havenstraat 35, Kennisstraat 2 en Kennisstraat 8. Op de locatie
Kennisstraat 8 is thans een loods aanwezig met een oppervlakte van 440 m². Deze loods is niet in
gebruik voor de intensieve veehouderij, maar voor het metsel- en montagebedrijf dat de heer Van
Bussel naast de intensieve veehouderij voert. Na de sanering van de veehouderij is de
initiatiefnemer voornemens om ter plaatse van de Kennisstraat 8 geheel om te schakelen naar
ambachtelijke bedrijvigheid. De loods zal hiermee een passende andere bestemming verkrijgen.
Momenteel exploiteert de initiatiefnemer zowel de intensieve veehouderijbedrijven als het metselen montagebedrijf.
De vier woningen (inclusief een woning die middels een wijzigingsbevoedheid eventueel in de
planperiode mogelijk gerealiseerd wordt) die de initiatiefnemer beoogt te ontwikkelingen met de
sanering van de twee intensieve veehouderijlocaties met drie (gekoppelde) agrarische bouwblokken, kunnen worden verdeeld over de drie locaties die de initiatiefnemer in eigendom heeft.
Door de te ontwikkelen woningen te spreiden in de bebouwingsconcentratie, wordt de
oorspronkelijke ruimtelijke structuur van het bebouwingscluster niet aangetast maar juist versterkt.
Ruime woningen kunnen dan ontwikkeld worden op grote kavels, binnen het ritme dat de
bebouwing in het bebouwingscluster heeft. De ruimtelijke structuur van het bebouwingscluster na
de herontwikkeling is weergeven in figuur 20.

Figuur 20. Structuur bebouwingscluster na de herontwikkeling.
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In het plangebied zullen drie woningen (inclusief een bedrijfswoning aan de Kennisstraat 8) worden
opgericht. Tevens wordt de bestemming van de huidige bedrijfswoning gewijzigd in een woonbestemming. Middels een wijzigingsbevoegdheid bestaat de mogelijkheid tot het realiseren van een
vierde Ruimte voor Ruimte woning, wanneer aan de in de planregels genoemde voorwaarden wordt
voldaan.
De bebouwingsvoorschriften voor de op te richten woningen zijn in de regels van onderhavig
bestemmingsplan beschreven. De architectuur voor de woningen moet refereren aan de plaatselijke
en regionale architectuurkenmerken en gebouwen typologieën. Tevens is er de ambitie om verder
te willen gaan dan de regionale en historische verwijzingen. De hoofdvolumes dienen uit te gaan
van hoofdvolumes die qua massa aansluiten bij de regionale bebouwing (langgevelboerderijen),
maar in detaillering en materialisatie een eigentijdse vormgeving kunnen krijgen. De bebouwing in
de omgeving van het plangebied is ruim van opzet en gebouwd in landelijk stijl. Langs de linten Jan
van Havenstraat en Kennisstraat komen veel vrijstaande woningen voor, vaak betreft het
boerderijwoningen. De boerderijpanden zijn gesitueerd in verschillende lengterichtingen en
rooilijnen in het lint. De nieuw op te richten woningen dien te passen binnen deze bouwstijl. Dit
wordt getoetst bij de Welstandscommissie bij de aanvraag om omgevingsvergunning.

5.2 Juridische planopzet
Het bestemmingsplan ‘Ommel Jan van Havenstraat 35, Kennisstraat 2 en 8 2010’ bestaat uit een
verbeelding en regels en gaat vergezeld van onderhavige toelichting.

5.3 Bestemmingen
Binnen het plangebied zijn de woningen aan de Jan van Havenstraat 35 en de nieuwe woningen
aan de Jan van Havenstraat 35 en de Kennisstraat 2 bestemd als ‘Wonen’. De Ruimte voor Ruimte
woning en de loods aan de Kennisstraat 8 zijn samen bestemd worden als ‘Bedrijf’. Het overige
gedeelte van de kadastrale percelen worden bestemd als ‘Agrarisch met waarden Landschapswaarden’.
De inhoud van de Ruimte voor Ruimte-woningen aan de Kennisstraat zal maximaal 1.000 m³ per
woning bedragen. De Ruimte voor Ruimte woning die wordt opgericht aan de Jan van Havenstraat
zal een inhoud van maximaal 900 m³ hebben. De woningen zullen worden ontwikkeld op ruime
kavels. Per Ruimte voor Ruimte woning met de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen – ruimte
voor ruimte is maximaal 80 m² aan bijgebouwen toegestaan, behoudens ter plaatse van de
aanduiding ‘specifieke vorm van wonen – Ruimte voor Ruimte aangepast’ waar een maximum
oppervlakte aan bijgebouwen van 120 m² is toegestaan. Deze woning mag geen voor
geluidgevoelige functie hebben anders dan op de begane grond vloer. Een vrijstaand bijgebouw
heeft tevens de functie de woning af te schermen van het geluid van de Rijksweg A67. Omdat er ter
plaatse derhalve een grotere oppervlakte aan bijgebouwen toegestaan is, is de maximum inhoud
voor de woning kleiner dan bij de andere Ruimte voor Ruimte woningen. De maximale
bedrijfsbebouwing ter plaatse van de Kennisstraat 8 bedraagt 440 m². Deze bedrijfsbebouwing is
thans aanwezig en zal gehandhaafd blijven. De (voormalige) agrarische bedrijfswoning aan de Jan
van Havenstraat 35 wordt bestemd als woonbestemming met een woning met een inhoud van
maximaal 600 m³.
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5.4 Planvorm
De gehanteerde planvorm voor de beoogde ontwikkeling betreft een bestemmingsplan.

5.5 Verbeelding
De analoge verbeelding is getekend op een digitale kadastrale ondergrond d.d. 6 november 2008,
schaal 1:2000. De bestemmingen ‘Agrarisch met waarden - Landschapswaarden’, ‘Wonen’ en
‘Bedrijf’ zijn aangegeven. Voor de Ruimte voor Ruimte woningen zijn binnen de bestemming
‘Wonen’ de aanduidingen ‘specifieke vorm van wonen - ruimte voor ruimte’ en ‘specifieke vorm van
wonen – ruimte voor ruimte aangepast’ opgenomen wegens de andere voorwaarden die aan deze
woningen gesteld zijn qua inhoud en maximum oppervlakte aan bijgebouwen. Bij de bestemming
‘Bedrijf’ is de functieaanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – buitenopslag’ opgenomen. Tevens is,
evenals in het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Asten, de aanduiding
‘cultuurhistorische akkers en kamp-ontginningen’ binnen de bestemming ‘Agrarisch met waarden Landschapswaarden‘ opgenomen. Tenslotte is binnen deze bestemming tevens de aanduiding Wro
zone – wijzigingsgebied opgenomen.

5.6 Planregels
Voor de regels bij het bestemmingsplan ‘Ommel Jan van Havenstraat 35, Kennisstraat 2 en 8 2010’
is aangesloten bij de systematiek van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008
(SVBP2008) en bij het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied van de gemeente Asten’. De
planregels zijn verdeeld in vier hoofdstukken. Hoofdstuk 1 geeft de inleidende regels met daarin de
begrippen en de wijze van meten. In hoofdstuk zijn de bestemmingsplanregels weergegeven. In dit
hoofdstuk worden de op de verbeelding opgenomen bestemmingen geregeld. In hoofdstuk 3 zijn
algemene regels opgenomen waaronder de anti-dubbeltelbepaling en algemene regels voor
afwijken bij omgevingsvergunning. In hoofdstuk 4 zijn de overgangsregels en de slotregel
opgenomen.
Hoofdstuk 1

Inleidende regels

Artikel 1
Begrippen
In dit artikel zijn de bepalingen (begrippen) opgenomen welke in het algemene spraakgebruik onvoldoende vast gedefinieerd zijn en waarbij derhalve verschillen in interpretatie bij toepassing van
de planregels voor kan komen. De begrippen zijn afkomstig uit de SVBP2008 en er is aangesloten
bij gehanteerde begrippen uit het vigerende bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente
Asten.
Artikel 2
Wijze van meten
In dit artikel wordt aangegeven op welke manier hoogte, lengte, inhoud en oppervlakte van bouwwerken en percelen gemeten moeten worden. Bij de wijze van meten is aangesloten op de
SVBP2008.
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
De regels in een bestemming zijn conform de SVBP2008 als volgt opgebouwd en benoemd:
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1.
2.
3
4
5
6
7
8

bestemmingsomschrijving
bouwregels
afwijken van de bouwregels
specifieke gebruiksregels
afwijken van de gebruiksregels
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden
omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
wijzigingsbevoegdheid.

Een bestemmingsregel hoeft niet alle elementen te bevatten. Dit verschilt per bestemming. In de
bestemmingsomschrijving wordt een omschrijving gegeven van de aan de gronden toegekende
functies. Als eerste wordt de hoofdfunctie aangegeven. Indien er sprake is van andere aan de
grond toekende functies, worden deze daarna omschreven. In de bouwregels wordt bepaald aan
welke voorwaarden de bebouwing moet voldoen. Voor zover nodig wordt een onderscheid gemaakt
in bedrijfsgebouwen, woningen, bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waardoor
een toetsing van de aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen overzichtelijk is.
In de planregels betreft artikel 3 de regels inzake de bestemming “Agrarisch met waarden Landschapswaarden” en artikel 4 de planregels inzake de bestemming “Bedrijf”. Artikel 5 betreft de
regels inzake de bestemming ‘Wonen’.
Hoofdstuk 3

Algemene regels

Artikel 6
Antidubbeltelbepaling
In dit artikel zijn regels opgenomen ten opgenomen ten voorkoming van het dubbeltellen van
gronden bij het toestaan van een bouwplan, bij het beoordelen van latere bouwplannen
Artikel 7
Algemene bouwregels
In artikel 7 wordt ingegaan op het aansluiten van de aan-vullende werking van de bouwverordening.
Artikel 8
Algemene regels voor afwijken bij omgevingsvergunning
In artikel 8 zijn algemene regels gegeven voor afwijken bij omgevingsvergunning voor relatief
kleinschalige afwijkingen van de regels uit onderhavig bestemmingsplan.

Hoofdstuk 4

Overgangs en slotregels

Artikel 9
Overgangsrecht
In artikel 9 wordt omschreven hoe wordt omgegaan met het bestaand gebruik en met de bestaande bebouwing ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan.
Artikel 10
Slotregel
In artikel 10 worden de regels worden aangehaald als: “Regels van het bestemmingsplan “Ommel
Jan van Havenstraat 35, Kennisstraat 2 en 8 2010”
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6. UITVOERINGSPARAGRAAF/PROCEDURE
6.1 Economische uitvoerbaarheid en Grexwet
Op 1 juli 2008 is samen met de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de Grondexploitatiewet (Grexwet) in
werking getreden. In deze Grexwet is bepaald dat een gemeente bij het vaststellen van een planologische maatregel dat mogelijkheden voor de bouw van één of meer hoofdgebouwen, verplicht is
maatregelen te hebben genomen die verzekeren dat de kosten die gepaard gaan met de ontwikkeling van de locatie worden verhaald op de initiatiefnemer van het plan. Voor de ontwikkeling
van dit plan is er sprake van een particulier initiatief ten behoeve van de sanering van de intensieve
veehouderijen van de initiatiefnemer. De gemeente Asten heeft middels een overeenkomst in het
kader van de Grexwet daarom vastgelegd dat alle door de gemeente te maken kosten verhaald
worden op de initiatiefnemer.

6.2 Handhaving
Met betrekking tot de handhavingsparagraaf wordt door de initiatiefnemer aangesloten bij de manier
van het handhaving van het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Asten.

6.3 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Het bestemmingsplan zal conform de wettelijke vereisten kenbaar worden gemaakt. Naar aanleiding van zienswijzen op het bestemmingsplan heeft een heroverweging op onderdelen
plaatsgevonden en is besloten worden onderhavig bestemmingsplan op een aantal punten te
wijzigen.

6.4 Inspraak
In de Gemeentewet is bepaald dat de gemeenteraad een inspraak verordening dient vast te stellen
waarin geregeld wordt op welke wijze ingezetenen en andere belanghebbenden bij de voorbereiding van een bestemmingsplan worden betrokken. In de gemeente Asten is 22 november
2005 de inspraakverordening vastgesteld. Conform de inspraakverordening is het bestemmingsplan ter inspraak worden gepubliceerd.

6.5 Overleg ex artikel 3.1.1. Bro
Conform artikel 3.1.1. Bro zijn de provincie Noord-Brabant, de VROM-inspectie, de wegbeheerder
en Waterschap Aa en Maas in het kader van dit bestemmingsplan betrokken in het vooroverleg. De
vooroverlegreacties zijn als bijlage bij onderhavige bestemmingsplantoelichting opgenomen. Het
waterschap en de Vrom inspectie-zuid hebben geen opmerkingen geplaatst bij het
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voorontwerpbestemmingsplan. De provincie Noord-Brabant heeft een drietal opmerkingen geplaatst
bij het bestemmingsplan.
De provincie heeft aangegeven dat het plangebied gelegen is nabij een toekomstige infrastructurele
ontwikkeling van de opwaardering van de N279. De provincie geeft aan dat in het bestemmingsplan
een passage moet worden opgenomen waar hieraan aandacht is besteed.
Tevens geeft de provincie aan dat er sprake is van de oprichting van een nieuwe bedrijfswoning
aan de Kennisstraat 8. De provincie acht dit strijdig met de Verordening ruimte, omdat de aanwezige bedrijfswoning aan de Jan van Havenstraat 35 tevens wordt herbestemd als burgerwoning.
Er is in casu dus al een bedrijfswoning aanwezig. De op te richten bedrijfswoning is echter slechts
bestemd als bedrijfswoning, maar de woning wordt ontwikkeld in het kader van de regeling Ruimte
voor Ruimte. In het kader van een passende andere herbestemming wordt de bebouwing aan de
Kennisstraat 8 herbestemd ten behoeve van de bedrijfsvoering ter plaatse. De nieuw op te richten
Ruimte voor Ruimte woning wordt een bedrijfswoning hierbij. De grondslag voor oprichting van de
woning betreft echter toepassing van de regeling Ruimte voor Ruimte bij sanering van de intensieve
veehouderij ter plaatse.
Ten slotte geeft de provincie Noord-Brabant aan dat de bewijsstukken Ruimte voor Ruimte (nog)
niet in het bestemmingsplan zijn openomen. Dit manco is gerepareerd voor vaststelling van
onderhavig bestemmingsplan. De locatie is gesloopt. De rechten zijn doorgehaald en de
milieuvergunning is ingetrokken. Het bewijsstukkendossier is toegevoegd aan onderhavig
bestemmingsplan.
Het bewijsstukkendossier is toegevoegd. De overige aandachtspunten van de provincie hebben
geleid tot een verduidelijking van deze punten in onderhavige bestemmingsplantoelichting.

6.6 Zienswijzen
Onderhavig bestemmingsplan is conform de wettelijke vereisten gepubliceerd ten behoeve van de
zienswijzen. Het bestemmingsplan is gepubliceerd in de Staatscourant (nummer 5058) en het
bestemmingsplan heeft met ingang van 25 maart 2011 voor een ieder ter inzage gelegen. Binnen
deze zienswijzen periode zijn twee zienswijzen ontvangen.
De ingebrachte zienswijzen hebben geleid tot wijziging van een onderhavig bestemmingsplan op
een aantal onderdelen. Een samenvatting van de zienswijzen, de reactie op de zienswijzen en de
gevolgen voor het bestemmingsplan maken onderdeel uit van de zienswijzenbeantwoording, welke
als bijlage bij onderhavige toelichting gevoegd is.

6.7 Zienswijzenprocedure
De bestemmingsplanprocedure conform de Wro wordt beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht. In de Wro zijn hierop nog enkele wijzigingen beschreven. Samengevat is de
bestemmingsplanprocedure als volgt:
- het ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende 6 weken ter inzage;
- gedurende deze periode kan een ieder schriftelijke of mondelinge zienswijzen naar voren
brengen aan de gemeenteraad;
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-

binnen twaalf weken na de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast;
- de vaststelling van het bestemmingsplan dient binnen twee weken na de vaststelling bekend
gemaakt te worden behoudens de hieronder genoemde uitzonderingen;
- Gedeputeerde Staten of de Inspecteur van VROM hebben een zienswijzen ingediend en deze
zienswijzen is niet of niet volledige door de gemeenteraad meegenomen in het vastgestelde
bestemmingsplan;
- De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het
ontwerpbestemmingsplan - met uitzondering van het overnemen van de zienswijzen van
Gedeputeerde Staten of de inspecteur van VROM - wijzigingen aangebracht.
Is één van bovenstaande twee gevallen aan de orde, dan mag het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan pas bekend zijn gemaakt nadat zes weken zijn verstreken.
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BIJLAGE: BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Zienswijze

antwoord gemeente

Voor de inhoudelijke afweging of het plan
voldoende rekening houdt met de provinciale
belangen is de reactie gebaseerd op de
Verordening ruimte (VR).
► De bewijsstukken voor deelname aan de

► Het bewijsstukkendossier is toegevoegd aan het

ruimte-voor-ruimteregeling ontbreken. De vier

bestemmingsplan.

voorziene woningen zijn daarom in strijd met de
VR.
► De beoogde ontwikkeling voorziet aan de

► Het bedrijf aan de Kennisstraat 8 betreft een

Kennisstraat 8 een bedrijf met milieucategorie 3 of

metsel- en montagebedrijf. Het bedrijf voert zijn

hoger. Het bedrijfsoppervlak is namelijk groter dan

werkzaamheden uit op locatie. De bedrijfsbebouwing

1.000 m². Dit is in strijd met de VR.

is bedoeld voor de opslag van met name
steigermateriaal. Het bestemmingsvlak is ca. 3.000 m²
groot. Binnen dit bestemmingsvlak is 440 m² aan
bedrijfsbebouwing toegestaan en een bedrijfswoning
van max. 1000 m³. Deze woning wordt opgericht op
grond van de ruimte-voor-ruimteregeling. Het grootste
deel van het bestemmingsvlak wordt aldus ingenomen
door de bedrijfswoning. Het bedrijfsoppervlak is
beperkt tot 1000 m², bestaande uit 440 m² aan
bedrijfsgebouwen en 560 m² aan buitenopslag,
uitsluitend ten behoeve van het eigen bedrijf.
Op grond van bovenstaande dient het bedrijf
beschouwd te worden als een bedrijf met een
(maximale) milieucategorie van 2.
Ten overvloede merken wij op dat de VNG-brochure
een globaal en indicatief karakter heeft. Het is een
hulpmiddel bij het opstellen van bestemmingsplannen,
maar bevat geen bindende richtlijnen.

Gevolgen voor het bestemmingsplan
- Het bewijsstukkendossier ruimte-voor-ruimte is toegevoegd aan het bestemmingsplan.
- In paragraaf 4.5 van de toelichting zijn de activiteiten van het bedrijf aan de Kennisstraat 8 nader
onderbouwd.
- In de regels/plankaart is de ruimte voor bedrijfsbebouwing beperkt tot de locatie van de bestaande loods
en zijn nadere beperkingen doorgevoerd voor buitenopslag.

Zienswijze

antwoord gemeente

► Reclamant merkt op dat de bedrijfsgebouwen

► Op grond van een melding op grond van het Besluit

aan de Jan van Havenstraat niet goed zijn

landbouw milieubeheer d.d. 23 december 2010 mogen

ingetekend op de plankaart en vraagt zich af of de

op locatie Jan van Havenstraat 33 14 volwassen

nieuwe woningen wel op voldoende afstand van

paarden en 11 paarden in opfok worden gehouden.

deze bedrijfsbebouwing zijn voorzien

Wij stellen vast dat de beoogde nieuwe woningen aan
de Kennisstraat 2 binnen 50 meter van de
bedrijfsgebouwen van de paardenhouderij aan de Jan
van Havenstraat 33 zijn voorzien. Hierdoor wordt deze
paardenhouderij in zijn ontwikkelingsmogelijkheden
belemmerd.

Gevolgen voor het bestemmingsplan
- Het bestemmingsplan wordt zodanig gewijzigd dat de beoogde nieuwe woningen aan de Kennisstraat 2
worden opgericht op een afstand van maximaal 50 meter ten opzichte van de bedrijfsgebouwen aan de Jan
van Havenstraat 33. Dit betekent dat één van de twee woningen niet langer rechtstreeks is toegestaan.
Hiervoor wordt een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. De locatie van de andere woning wordt in het plan
begrensd door een bouwvlak.

SEPARATE BIJLAGEN
-

Reacties wettelijk vooroverleg van de provincie Noord-Brabant, het waterschap en de Vrom
inspectie;
Akoestisch onderzoek, SRE Milieudienst, rapportnummer 491918 versie 3, datum 3 november
2010;
Verkennend bodemonderzoek, DvL Milieu & Techniek, rapportnummer B-081186, datum 4
februari 2009;
Bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek door middel van boringen, rapportnummer
S090004, datum 16 maart 2009.
Bewijsstukkendossier Ruimte voor Ruimte.

