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Hoofdstuk 1  Inleiding 
 

1.1  Aanleiding 
Voor het terrein gelegen achter de bestaande Bouwmarkt Groenen zijn plannen om een kleine 
uitbreiding van de bouwmarkt te realiseren (opslag), kantoren te bouwen voor gebruik door het bedrijf 
zelf en een zakelijke drive-in bouwmarkt te openen. Dit laatste is een aanvullend concept op de 
reguliere bouwmarkt. 
 
Op grond van het bestemmingsplan “De Run 2008, herziening I, 2010” van de gemeente Veldhoven 
kent het perceel reeds de bestemming “Bedrijventerrein” waarbinnen bedrijven tot milieucategorie 3 
zijn toegestaan. Een bouwvlak ontbreekt voor dit perceel. Hoewel het perceel dus reeds gebruikt kan 
worden voor bedrijfsdoeleinden kan het gebouw, door het ontbreken van het bouwvlak niet worden 
gerealiseerd. Het perceel is een nog onbenutte ruimte binnen het bedrijvenpark dat vanuit 
stedenbouwkundig oogpunt om een gebouwde afronding vraagt. Om dit te kunnen realiseren dient het 
bestemmingsplan te worden herzien waarmee een bouwvlak wordt opgenomen.  
 
 

1.2  Plangebied 
Het plangebied ligt in de gemeente Veldhoven, op bedrijventerrein De Run, ten zuidoosten van het 
oude kerkdorp Meerveldhoven en is opgenomen in het stedelijk gebied. Het betreft een nog 
onbebouwd terrein dat nu voor opslag wordt gebruikt.   
 

 
Luchtfoto oostzijde van Veldhoven met in rood het terrein, bron: Google.com 
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1.3  Doel 
Het doel van dit nieuwe bestemmingsplan is het vestigen van een bouwvlak om het gewenste 
bouwplan te kunnen realiseren.   
  

1.4  Geldend bestemmingsplan 
Het vigerende bestemmingsplan is het bestemmingsplan “De Run 2008, herziening I, 2010”  
De bestemming van het perceel is “Bedrijventerrein”. Op dit deel van het bestemmingsvlak is geen 
bouwvlak gelegen.  
 

 
Uitsnede bestemmingsplankaart “De Run 2008, herziening I, 2010”, bron: ruimtelijkeplannen.nl 
 

1.5  Leeswijzer 
Voorliggende toelichting bevat de onderbouwing om de haalbaarheid aan te tonen van het beoogde 
nieuwe bestemmingsplan “De Run 3112”.  
 
In hoofdstuk 2 wordt de bestaande situatie beschreven en komen de functionele en ruimtelijke 
structuur aan bod. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens de beoogde ontwikkeling beschreven. Hoofdstuk 4 
gaat in op de beleidskaders. Er zal onder andere getoetst worden of de beoogde ontwikkelingen 
passen binnen de beleidskaders op diverse niveaus. In het daaropvolgende hoofdstuk 5 komen de 
milieuhygiënische en planologische aspecten aan bod. Beoordeeld wordt of de beoogde 
ontwikkelingen negatieve effecten hebben op de aanwezige waarden in het gebied dan wel of er 
mogelijk nog belemmeringen in de omgeving aanwezig zijn die mogelijk beperkend zijn voor de 
beoogde ontwikkelingen.  
Hoofdstuk 6 bevat een juridische planbeschrijving. In hoofdstuk 7 komt de financiële haalbaarheid van 
het plan aan de orde. Tenslotte wordt in hoofdstuk 8 ingegaan op de maatschappelijke haalbaarheid 
van het plan. 
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Hoofdstuk 2  Bestaande situatie 
2.1  Ruimtelijke structuur 
Van oorsprong is het plangebied gelegen in de natte gronden van De Gender aan de zuidzijde van 
Meerveldhoven, “Het Broek”. Op onderstaande kaart is in de rode cirkel de locatie op de historische 
kaart aangeduid. Deze natte gronden zijn in zijn geheel ontwikkeld tot het huidige bedrijventerrein De 
Run. Kenmerkend voor de huidige structuur is de versnippering van het gebied. Deze versnippering is 
te verklaren op basis van de oorsprong; door de vele kerkdorpen en buurtschappen, die allemaal met 
elkaar in verbinding stonden werd het landschap opgedeeld. De belangrijkste dorpen werden later via 
de Provincialeweg aan elkaar geregen. Met de ontwikkeling van De Run werden de Kempenbaan en 
de verschillende rijkswegen nog aan deze lappendeken toegevoegd. Het gebied kent hierdoor geen 
duidelijke ruimtelijke structuur meer. Het plangebied is een nog onbenut deel binnen dit stedelijk 
weefsel. Met de vestiging van het bouwvlak wordt ook dit gebied onderdeel gemaakt van de bestaande 
ruimtelijke structuur.   

 
Historische kaart met aanduiding plangebied omstreeks 1900; bron: Grote Historische Atlas 
 

2.2  Functionele structuur 
De bestaande functionele structuur is redelijk autonoom. Het betreft vooral bedrijvigheid. Aan de 
noordzijde van het terrein is de Provincialeweg gelegen. Aan deze weg is een meer divers 
functieprofiel aanwezig. Er zijn ook woningen aan de weg gelegen.     
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Hoofdstuk 3  Planbeschrijving 
3.1  Uitgangspunten/bestaande situatie 
De bestaande situatie bestaat uit een braakliggend en nog onbenut stuk grond dat bestemd is voor 
bedrijvigheid. Op het terrein vindt nu opslag in de buitenlucht plaats. Op onderstaande foto is het zicht 
vanaf de Kempenbaan zichtbaar. Aan de linkerzijde is de op enige afstand gelegen bestaande 
bouwmarkt zichtbaar. Aan de rechterzijde van de foto is nog een deel van de achterzijde van de 
bestaande woningen aan de Provincaleweg te zien.     

 
Foto van het bestaand braakliggend perceel; fragment: google Street View (juni 2016) 

3.2  Nieuwe ontwikkeling/concrete beschrijving plan 
Dit bestemmingsplan beoogd te voorzien in een regeling om een gebouw te realiseren dat de 
bouwmarktformule van de bestaande Bouwmarkt Groenen aanvult met een zakelijke drive-in 
bouwmarkt, kantoren voor eigen gebruik en een kleine vergroting van de bestaande bouwmarkt door 
het kunnen doorschuiven van de bestaande opslag. In onderstaande illustraties is de toekomstige 
situatie zichtbaar en is een sfeerbeeld van het nieuwe gebouw opgenomen.   

Illustratie van de beoogde nieuwe situatie. Bron: Franken Architectuur BV 
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Impressie van het nieuwe gebouw gezien vanaf de Kempenbaan. Bron: Franken Architectuur BV 
 

Op de situatie is in wit het nieuwe gebouw zichtbaar. De bestaande en te behouden gebouwen hebben 
een bruingrijze kleur. De ontwikkeling voorziet in de bouw van een nieuw bedrijfspand van circa 4.615 
m2. De oppervlakte wordt verdeeld over drie functies; “bouwmarkt”; 735 m2 (600 m2 
winkelvloeroppervlakte), de “zakelijke drive-in” ter aanvulling van het winkelconcept van de bestaande 
bouwmarkt (2.920 m2) en “kantoorruimte voor eigen gebruik” (960 m2).  

Met de ontwikkeling zal een bestaand kantoorpand (875 m2) worden gesloopt. De bestaande winkel 
(bouwmarkt) zal inpandig met 600m2 worden vergroot.  

Per saldo betekent dat een uitbreiding in m2 bvo van 3.740 m2. In onderstaande tabel is de verdeling 
per functie opgenomen.  

 
Overzicht uitbreiding per saldo. Bron: “Ladderonderbouwing Groenen Veldhoven”, BRO 
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Met de beoogde ontwikkeling zal er een zakelijke drive-in worden gerealiseerd van 2.920 m2, neemt 
het aantal kantoren toe met 85m2 en zal er 600 m2 aan extra detailhandel plaatsvinden doordat de 
beoogde ontwikkeling het mogelijk maakt de bestaande opslag van de bestaande bouwmarkt te 
verplaatsen naar het deel van het nieuwe pand dat is gelegen direct achter de bestaande gebouwen. 
De zakelijke drive-in moet beschouwd worden als een aanvulling op het bestaande winkelconcept van 
de bouwmarkt. De zakelijke klant kan een grotere afname van bouwmaterialen direct afnemen door 
aanhangers of bestelbussen langs een laaddeur te parkeren. Het gebruik lijkt op dat van een opslag 
van bouwmaterialen.  

 
Geveltekening van het nieuwe gebouw met de roldeuren van de zakelijke drive-inn. Bron: Franken 
Architectuur BV 
 
Landschappelijke inpassing 
De locatie is ook gelegen aan de Kempenbaan. De Kempenbaan is onderdeel van een van de groene 
hoofdstructuren. De Kempenbaan dient een ‘parkway’ te worden met een goede scheiding van het 
snel- en langzaam verkeer. Dit gebeurt middels een stevige laanstructuur met meerdere bomenrijen, 
maar ook elementen als hagen en schanskorven. Op het terrein zal een bijdrage worden geleverd aan 
deze ruimtelijke ambitie voor de Kempenbaan door de aanleg van een Beukenhaag. Door de haag aan 
de noordzijde door te zetten ontstaat er een groene begeleiding van de weg en een uniforme 
aankleding van het terrein. In de regels van het bestemmingsplan is de aanleg en instandhouding van 
de haag geregeld.  

Afbeelding met daarin de ligging en afmeting van de geplande Beukenhaag  
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Hoofdstuk 4  Beleidskader  
 

4.1  Rijksbeleid 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) staan de plannen voor ruimte en mobiliteit. Zo 
beschrijft het kabinet in de Structuurvisie in welke infrastructuurprojecten het de komende jaren wil 
investeren. Provincies en gemeentes krijgen meer bevoegdheden bij ruimtelijke ordening. De 
Rijksoverheid richt zich op nationale belangen, zoals verbetering van de bereikbaarheid. 
Op 13 maart 2012 is de SVIR in werking getreden. 
In de SVIR schetst het kabinet hoe Nederland er in 2040 uit moet zien: concurrerend, bereikbaar, 
leefbaar en veilig. Het ruimtelijke en mobiliteitsbeleid wordt meer aan provincies en gemeenten 
overgelaten. Hieronder valt bijvoorbeeld het landschapsbeleid. De Rijksoverheid richt zich op nationale 
belangen, zoals een goed vestigingsklimaat, een degelijk wegennet en waterveiligheid. 
Tot 2028 heeft het kabinet in de SVIR 3 Rijksdoelen geformuleerd: 
- de concurrentiekracht vergroten door de ruimtelijk-economische structuur van Nederland te 

versterken. Dit betekent bijvoorbeeld een aantrekkelijk (internationaal) vestigingsklimaat; 
- de bereikbaarheid verbeteren; 
- zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en cultuurhistorische 

waarden. 
De structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is tot nu toe gedeeltelijk vertaald in het Besluit algemene 
regels ruimtelijke ordening (Barro). Het Barro omvat alle ruimtelijke rijksbelangen die juridisch 
doorwerken op het niveau van bestemmingsplannen. Het gaat om kaders voor onder meer het 
bundelen van verstedelijking, de bufferzones, nationale landschappen, de Ecologische Hoofdstructuur, 
de kust, grote rivieren, militaire terreinen, mainportontwikkeling van Rotterdam en de Waddenzee. Met 
het Barro maakt het Rijk proactief duidelijk waar provinciale verordeningen en gemeentelijke 
bestemmingsplannen aan moeten voldoen.  
De beoogde ontwikkeling valt niet onder één van de nationale belangen. Het nationaal beleid staat de 
beoogde ontwikkeling niet in de weg.  
 
Het beoogde bouwvlak is een lokale aangelegenheid. Er zijn geen nationale belangen in het geding. In 
de SVIR worden geen uitspraken op dit schaalniveau gedaan. De ontwikkeling is daarom passend 
binnen het rijksbeleid. 
 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
Ter bescherming van de nationale belangen is door het Rijk het Besluit algemene regels ruimtelijke 
ordening (Barro) opgesteld. De regels van het Barro moeten in acht worden genomen bij het opstellen 
van provinciale ruimtelijke verordeningen en bestemmingsplannen. 
 
In het Barro zijn regels opgenomen voor de volgende nationale belangen: 

- rijksvaarwegen; 
- mainportontwikkeling Rotterdam; 
- kustfundament; 
- grote rivieren; 
- Waddenzee en waddengebied; 
- Defensie 
- hoofdwegen en landelijke spoorwegen 
- elektriciteitsvoorziening; 
- buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen; 
- ecologische hoofdstructuur; 
- primaire waterkeringen buiten het kustfundament; 
- IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte); 
- erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde. 
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Geen van de nationale belangen heeft betrekking op het project. 
 
Ladder voor duurzame verstedelijking 
De ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 
geïntroduceerd en vastgelegd als procesvereiste in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het Bro 
bepaalt dat voor onder meer bestemmingsplannen die nieuwe woningen mogelijk maken, de treden 
van deze ladder doorlopen moeten worden. Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een 
goede ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. 
Artikel 3.1.6, lid 2 van het Bro luidt als volgt:  
De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet 
aan de volgende voorwaarden: 
 
Lid 2. De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk 
maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan 
die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet 
binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien. 
 
De beoogde herziening maakt “de bouw van een gebouw ten behoeve de realisatie van een zakelijke 
drive in ter aanvulling van het bestaande winkelconcept van Bouwmarkt Groenen, kantoren voor eigen 
gebruik en opslag om een kleine vergroting van de bestaande bouwmarkt”, mogelijk.  
Ingevolge artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef onder i, van het Bro wordt in het Bro de daarop berustende 
bepalingen onder stedelijke ontwikkeling verstaan: “ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of 
zeehaven, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.” 
 
De beoogde ontwikkeling is een stedelijke ontwikkeling binnen bestaand stedelijk gebied. Er zal 
daarom een beschrijving nodig zijn van de behoefte aan die ontwikkeling.  Ter beschrijving van de 
behoefte is een behoefteonderzoek uitgevoerd. (Ladderonderbouwing Groenen Veldhoven, BRO). Het 
rapport is in zijn geheel als bijlage aan de toelichting toegevoegd. De conclusie van het rapport luidt 
dat zowel de, kantoren en zakelijke drive-in, maar ook de kleine uitbreiding van de bouwmarkt in 
kwantitatieve en kwalitatieve zin voorziet in een actuele behoefte, en dat wordt voldaan aan het 
gestelde in de Ladder voor duurzame verstedelijking.    
 
De ontwikkeling is gelegen in bestaand stedelijk gebied waardoor niet hoeft gemotiveerd te worden 
waarom niet in bestaand stedelijk gebied in de behoefte kan worden voorzien.  
 

4.2  Provinciaal beleid 
Structuurvisie Ruimtelijke Ordening 2010 
Op 1 januari 2011 is de Structuurvisie ruimtelijke ordening Noord-Brabant in werking getreden. 
Provinciale Staten hebben deze op 1 oktober 2010 vastgesteld. De Structuurvisie RO kent een partiële 
herziening 2014. Deze partiële herziening is op 19 maart 2014 in werking getreden. Hierin wordt 
geconstateerd dat dé grote uitdaging voor Noord-Brabant is om het (hoog)stedelijk gebied verder te 
ontwikkelen tot een krachtig netwerk en tegelijkertijd de groene en blauwe waarden van 
Noord-Brabant te versterken. De nabijheid van stad en land en de karakteristieke afwisseling tussen 
stad en land zijn daarbij belangrijke kwaliteiten die bijdragen aan een aantrekkelijk leef- en 
vestigingsklimaat in Noord-Brabant. 
 
De ruimtelijke visie van de provincie bestaat op hoofdlijnen uit een robuust en veerkrachtig natuur- en 
watersysteem met aandacht voor hoogwaterbescherming, droogte, biodiversiteit. Een multifunctioneel 
landelijk gebied, waar de functies landbouw, recreatie en natuur in relatie tot elkaar ruimte krijgen met 
aandacht voor cultuurhistorische waarden en de leefbaarheid van kleine kernen. Een gevarieerd en 
aantrekkelijk stedelijk gebied, met sterke steden, groene geledingszones en uitloopgebieden 
(intensieve recreatie, stadslandbouw), met aandacht voor sterke regionale economische clusters, 
(inter-)nationale bereikbaarheid en knooppuntontwikkeling (zowel in de centra als aan de randen van 
de steden). 
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De provincie vindt het belangrijk dat er in Noord-Brabant verschil blijft tussen de steden en de kernen 
in het landelijk gebied. De provincie wil dat er verschillende kwaliteiten worden ontwikkeld voor wonen 
en werken rond de steden en in het landelijk gebied. In het landelijk gebied bieden vitale kernen 
landelijke en meer kleinschalige woon- en werkmilieus. Ontwikkelingen voor wonen, werken en 
voorzieningen zijn gericht op de eigen behoefte. 
 
De structuurvisie is opgebouwd uit twee delen en een uitwerking. In het eerste deel, Deel A, is de kern 
van de visie van de provincie op de ruimtelijke ontwikkeling van Noord-Brabant opgenomen.  
Deel B van de structuurvisie 'Ruimtelijke structuren' beschrijft de wijze waarop de provincie de visie uit 
werkt in vier robuuste ruimtelijke structuren: Groenblauwe structuur, Landelijk gebied, Stedelijke 
structuur en Infrastructuur. In de structuren staat hoe de provincie aankijkt tegen de ontwikkeling van 
functies. 
 

 
Uitsnede Structuurvisie Ruimtelijke Ordening 2010. Bron: Ruimtelijkeplannen.nl 
 
Het plangebied ligt in de Stedelijke structuur. De Structuurvisie zegt daarover het volgende: 
 
De “Stedelijke structuur” bestaat uit de steden en dorpen in Noord-Brabant. De verschillen tussen de 
(middel)grote steden, suburbane kernen, dorpen en plattelandskernen, zowel in ruimtelijk, sociaal als 
economisch opzicht, zijn een belangrijke kwaliteit van Brabant. 
De vijf grote steden Tilburg, Breda, 's-Hertogenbosch, Eindhoven en Helmond, zijn met de omliggende 
suburbane gebieden uitgegroeid tot de brandpunten van de verstedelijking in Noord-Brabant. Hier 
wordt het merendeel van de verstedelijkingsopgaven opgevangen. Samen vormen zij het stedelijk 
netwerk BrabantStad. 
De groene geledingszones tussen de steden en (suburbane) kernen verbinden de steden met het 
omliggende landelijke gebied en vervullen een belangrijke rol als stedelijk uitloopgebied. Ook dat is 
een belangrijke kwaliteit van de stedelijke structuur in Brabant. 
 
De beoogde ontwikkeling voorziet in het benutten van bestaande, tot bedrijventerrein bestemde 
gronden. Deze stedelijke ontwikkeling is gelegen in het suburbane gebied van de stad Eindhoven en 
voorziet daarmee in de uitgangspunten voor de “Stedelijke structuur”.  
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Onderhavig initiatief past binnen de beleidsregels die zijn opgenomen in de Structuurvisie ruimtelijke 
ordening. De beoogde ontwikkeling sluit aan bij de overige bestaande gebouwen en percelen in het 
gebied die in samenhang aansluiten bij de omliggende bebouwing waardoor de karakteristiek van het 
gebied intact blijft en er sprake is van het in stand houden van de ruimtelijke kwaliteit in het gebied.  
 
De beoogde ontwikkeling voldoet aan de ruimtelijke ambities zoals gesteld in de Structuurvisie 
Ruimtelijke Ordening 2010. Regels met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen heeft de provincie 
vastgelegd in de Verordening Ruimte 2014.  
 
Verordening Ruimte 
In de Verordening Ruimte staan regels waarmee gemeentes rekening moeten houden bij het 
ontwikkelen van bestemmingsplannen en ruimtelijke besluiten. De in de Structuurvisie genoemde 
ambities zijn in de verordening naar regels verwoord.  Door deze regels weten de gemeenten al in 
een vroeg stadium waar ze aan toe zijn. Per onderwerp zijn in de verordening gebieden tot op 
perceelniveau begrensd op een kaart. Hierdoor is duidelijk voor welke gebieden de regels gelden. 
 
De locatie is gelegen in de structuur “Bestaand stedelijk gebied”- “stedelijk concentratiegebied” en kent 
de “algemene en rechtstreeks werkende regels voor veehouderijen en voor mestbewerking”. 
Daarnaast dient te worden voldaan aan de algemene regels voor bevordering van de ruimtelijke 
kwaliteit.  
 

 
Kaartlaag uit Verordening ruimte bron: ruimtelijkeplannen.nl) 
 
Voor de structuur “Bestaand stedelijk gebied”- “stedelijk concentratiegebied” is het volgende bepaald; 
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Artikel 4 Bestaand stedelijk gebied 
Het bestaand stedelijk gebied bestaat uit het stedelijk concentratiegebied en kernen in landelijk 
gebied. De provincie ziet de stedelijke concentratiegebieden en de daarbij behorende zoekgebieden 
als ruimtelijk samenhangende verstedelijkte gebieden. Binnen deze gebieden liggen mogelijkheden 
voor verdere verstedelijking. Bij de begrenzing van de concentratiegebieden is aangesloten op 
bestaande, veelal historisch gegroeide, grote stedelijke concentraties alsmede de aanwezige natuur- 
en landschapswaarden. Daarnaast is de ligging aan belangrijke wegen, spoorwegen en vaarwater van 
belang omdat de stedelijke concentraties ook in de toekomst goed bereikbaar moeten zijn. De 
gebieden zijn dusdanig ruim dat ze de komende 20 à 25 jaar voorzien in de ruimtebehoefte. 
Het bundelingsbeleid heeft directe gevolgen voor de groeimogelijkheden in de kernen in het 
landelijke gebied. In en rondom deze kernen staat het voorkomen van verdere aantasting van het 
buitengebied centraal. Voor deze kernen geldt in het algemeen dat er nieuwe woningen alleen 
mogelijk zijn als dat nodig is voor de natuurlijke bevolkingsgroei. Dat wil zeggen dat nieuwkomers in de 
kernen en vertrekkende huidige inwoners niet meetellen (migratiesaldo-nul). Ook kunnen kernen 
plaats bieden aan kleinschalige en middelgrote bedrijvigheid. Bedrijven die doorgroeien tot een groot 
bedrijf behoren in beginsel thuis in een stedelijk concentratiegebied. 
 
De locatie is gelegen in de bebouwde kom van Veldhoven. Dit is aangeduid als een kern in stedelijk 
concentratiegebied. Voor de beoogde stedelijke ontwikkeling is het volgende bepaald; 
 
4.4 Ontwikkeling van bedrijventerreinen en kantorenlocaties 
1. De toelichting bij een bestemmingsplan gelegen in bestaand stedelijk gebied dat voorziet in een 

ontwikkeling of een uitbreiding van een bedrijventerrein of een kantorenlocatie bevat een 
verantwoording over de wijze waarop: 
a. de afspraken die daarover zijn gemaakt in het regionaal ruimtelijk overleg als bedoeld in artikel 

37.4, onder b, worden nagekomen; 
b. het beoogde netto ruimtebeslag zich verhoudt tot de afspraken, bedoeld onder a, en tot de 

beschikbare harde plancapaciteit voor bedrijventerreinen en kantorenlocaties; 
c. zorgvuldig ruimtegebruik op het terrein of de locatie wordt bevorderd. 

2. Onder harde plancapaciteit voor bedrijventerreinen en kantorenlocaties bedoeld in het eerste lid, 
onder b, wordt verstaan de capaciteit voor aan te leggen of uit te breiden bedrijventerreinen en 
kantorenlocaties waarover een gemeente beschikt, die: 
a. wordt uitgedrukt in het netto ruimtebeslag van bedrijventerreinen en kantorenlocaties; 
b. is opgenomen in een vastgesteld bestemmingsplan waarvan de bestemming nog niet is 

verwezenlijkt. 
3. De wijze waarop zorgvuldig ruimtegebruik bedoeld in het eerste lid, onder c, wordt bevorderd, 

betreft in het bijzonder het opnemen van regels: 
a. om een gunstige verhouding tussen bruto en netto ruimtebeslag bij de inrichting van het 

bedrijventerrein of de kantorenlocatie te bevorderen; 
b. die een doelmatige verdeling van het ruimtebeslag voor bedrijven in verschillende 

milieucategorieën bevorderen; 
c. over de minimale omvang van de uit te geven bedrijfskavels; 
d. over een op de aard van het bedrijventerrein of de kantorenlocatie aangepast 

bebouwingspercentage en bouwhoogte; 
e. die oneigenlijk ruimtegebruik, gelet op de aard van het bedrijventerrein of de kantorenlocatie, 

tegengaan. 
4. Onder oneigenlijk ruimtegebruik als bedoeld in het derde lid, onder e, wordt bij een middelzwaar- 

en zwaar bedrijventerrein verstaan het gebruik voor: 
a. bedrijfswoningen; 
b. bedrijfsmatige uitoefening van administratieve diensten, detailhandel, horeca, 

maatschappelijke voorzieningen en leisurevoorzieningen, tenzij deze direct verband houden 
met een of meer op het desbetreffende terrein gelegen bedrijven en deze zoveel mogelijk 
geclusterd zijn gesitueerd; 

c. andere bedrijven dan bedoeld onder b en behorend tot de milieucategorie 1 en 2, met 
uitzondering van een bedrijf met een omvang van meer dan 5000 m2. 
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Hoewel het terrein reeds bestemd is tot bedrijventerrein wordt met dit bestemmingsplan de bouw van 
een nieuw gebouw mogelijk gemaakt. De provincie vindt het belangrijk dat een substantieel deel van 
de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen en kantorenlocaties wordt gerealiseerd door verouderde 
locaties te herstructureren en de ruimte op bestaande locaties beter te benutten.  De actuele 
regionale behoefte is gemotiveerd in paragraaf 4.1 van dit bestemmingsplan.  
 
Regionale afstemming 
In de in door de gemeenteraad in februari 2015 vastgestelde detailhandelsvisie ‘meebewegen binnen 
kaders’ is de visie op de detailhandelsstructuur en ontwikkelingen in Veldhoven beschreven.  In de 
visie is detailhandel onderverdeeld in een hoofdstructuur (kernwinkelgebied), hulpstructuur 
(buurtwinkelcentra) en verspreid aanbod. Bouwmarkten worden in de visie gerekend tot verspreid 
aanbod. Ten aanzien van  bouwmarkten is bepaald dat er geen grootschalige uitbreiding mag 
plaatsvinden. Wat onder grootschalige uitbreiding dient te worden verstaan is in de detailhandelsvisie 
niet verder uitgewerkt. Wel is opgenomen dat bij verplaatsing of uitbreiding een bouwmarkt groter dan 
2500 m2 winkel vloer oppervlak (wvo) regionale afstemming noodzakelijk is.  Dit is in lijn met de 
regionale afspraken die zijn gemaakt binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE). 
  
Het te realiseren planinitiatief van bouwmarkt Groenen bevat een kleinschalige uitbreiding (600 m2 
wvo) van de huidige detailhandelsactiviteiten. Een uitbreiding van deze omvang valt onder 
verantwoordelijkheid en toetsing van de gemeente.  De onderbouwing voor de beoogde uitbreiding 
van bouwmarkt Groenen in Veldhoven is uitgewerkt in de ladderonderbouwing die als bijlage is 
toegevoegd.  
  
De zakelijke drive in formule binnen het planinitiatief valt niet onder detailhandel.  Het gaat hier om 
een groothandelsactiviteit met uitsluitend verkoop aan bedrijven. Hiervoor gelden binnen het SGE 
geen afspraken over regionale afstemming. 
 
Artikel 3 Bevordering ruimtelijke kwaliteit 
De verordening heeft ten aanzien van de locatie verder bepaald dat voldaan moet worden aan de 
algemene beginselen ter bevordering van de ruimtelijke kwaliteit. Het bouwplan is gepland binnen 
bestaand stedelijk gebied. Ten aanzien van artikel 3.1 uit de verordening is door de provincie de 
volgende toelichting gegeven: 
“Iedere ontwikkeling moet passen in de omgeving. De omgeving bestaat uit zowel aanwezige waarden 
als uit omliggende functies. Het gaat om de aard, schaal en functie van de bebouwing Het is aan de 
gemeenten om invulling te geven aan ruimtelijke kwaliteit op lokaal niveau.”  
 
Hierbij ligt het provinciaal belang vooral in het landelijk gebied. De ontwikkeling vindt plaats binnen het 
bestaand stedelijk gebied van Veldhoven. De ontwikkeling betreft een ruimtelijke aanvulling op en 
passend binnen de bestaande stedenbouwkundige structuur. Een leegte wordt op een duurzame wijze 
ingevuld. Er is sprake van een bevordering van de ruimtelijke kwaliteit.  
 
Verder heeft de verordening ten aanzien van de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit nog het 
volgende bepaald; 
“De provincie vraagt gemeenten om het principe van zorgvuldig ruimtegebruik toe te passen. Het 
doel hierbij is om bestaand bebouwd gebied zo goed mogelijk te benutten”. 
 
De beoogde ontwikkeling voorziet in het benutten van een deel van bestaand bedrijventerrein dat nog 
onbenut is. De beschikbare ruimte wordt zo beter benut.  
 
De overige onderwerpen uit de Verordening ruimte zijn niet relevant voor de voorgenomen 
ontwikkeling. Daarmee voldoet de beoogde ontwikkeling aan de Verordening ruimte. 
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4.3  Gemeentelijk beleid 
Ruimtelijke StructuurVisie Veldhoven 
De gemeenteraad van Veldhoven heeft op 3 juni 2009 de Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven 
vastgesteld. 
De structuurvisie vormt de basis voor de ruimtelijke ontwikkelingen voor de komende jaren, waarbij 
sommige ontwikkelingen zich binnen vijf jaar zullen voordoen en andere pas op een wat langere 
termijn van 20 jaar of meer, maar de structuurvisie zal niet op elke ruimtelijke vraag een concreet 
antwoord kunnen geven; zij is veeleer koersbepalend in het zoeken naar ‘oplossingen’. Daarbij wordt 
het bestaande beleid in belangrijke mate gerespecteerd en in een context geplaatst, zoals het 
Verkeerscirculatieplan, de Detailhandelsstructuurvisie Lijnen en Pleinen, het Masterplan De Run, 
Brainport en de Structuurvisie Zilverackers. 
 
De locatie is gelegen op het bedrijventerrein De Run. Voor de bestaande bedrijventerreinen is het 
volgende beschreven; 
 
De Run is bij uitstek geschikt om Veldhoven te profileren en om een high tech- en high med-uitstraling 
te realiseren. Vermeden moet worden dat een eenzijdige, kwetsbare situatie ontstaat. Naast high tech 
en high Med zal er op De Run ook ruimte moeten blijven voor andersoortige bedrijvigheid, om de 
diversiteit op het bedrijventerrein De Run te behouden.  
 
Het imago en de uitstraling van het terrein kunnen voorts worden verbeterd door het geven van een 
kwaliteitsimpuls aan delen van De Run die zijn verouderd, bijvoorbeeld als gevolg van braakligging en 
leegstand. Daarbij gaat het om het bieden van veilige en aantrekkelijke uitbreidings- en 
vestigingsmogelijkheden door de aanwezige ruimte beter, efficiënter en waar mogelijk intensiever te 
gebruiken.  
 
De ontwikkeling voorziet in de bouw van een representatief bedrijfsgebouw waarbij nog onbenut 
bedrijfsterrein zal worden benut. Het boogde bouwplan voorziet in een versterking van de 
stedenbouwkundige structuur. De beoogde functie vergroot met de aanvulling op het bestaande 
winkelconcept (zakelijke drive-in) in een vergroting van de diversiteit op De Run.  
De beoogde ontwikkeling voldoet aan de uitgangspunten van de Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven.  
 

 
Uitsnede “Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven”; bron: gemeente Veldhoven 
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De groene zone langs de Gender en die langs de Kempenbaan is gelegen is ook aangeduid als één 
van de vijf “groene vingers” van Veldhoven; 
 
“De vijfde groene vinger betreft de zone van de Poelenloop of Rijt en de Gender. Ter hoogte van Veld- 
hoven-Dorp onttrekt de Gender zich grotendeels aan het oog, doordat het is ingekapseld in het stede- 
lijk weefsel, maar ter hoogte van het bedrijventerrein De Run maakt de Gender deel uit van een soms 
royale groenzone aan de Kempenbaan. De Gender heeft een waterhuishoudkundige betekenis en is 
tevens zoekgebied voor waterberging”  
 
Het plangebied ligt direct aan, maar buiten deze “groene vinger”. Er zijn geen ingrepen voorzien 
binnen de “groene vinger”. 
 
Meebewegen binnen kaders, visie op detailhandel in Veldhoven 
Met de beoogde ontwikkeling wordt in een deel van het nieuwe gebouw opslag gerealiseerd ten 
behoeve van de bestaande bouwmarkt (735m2). In de bestaande gebouwen vindt nu opslag plaats en 
een deel hiervan zal als verkoopvloeroppervlakte worden toegevoegd aan de verkoopvloeroppervlakte 
van de bestaande bouwmarkt (600 m2). Voor deze bescheiden toename van de bouwmarkt heeft de 
gemeente Veldhoven beleid vastgesteld in haar detailhandelsvisie “Meebewegen binnen kaders” van 
24 februari 2015.  
 
Deze visie stelt een aantal kaders waarbinnen de markt haar werk moet kunnen doen. Doel van de 
visie is een zo interessant mogelijk detailhandelsaanbod voor de inwoners en bezoekers van 
Veldhoven.   
De visie heeft bepaald dat de locatie is gelegen in een “Speciaal winkelgebied PDV-locatie”.  

 
Uitsnede kaart detailhandelsstructuur, Visie op detailhandel Veldhoven. Bron: gemeente Veldhoven 
 
Gemeentelijk gezien is behoud van het bestaande aanbod op PDV-locatie De Run 3000 het 
uitgangspunt. In het beleid is voor die locatie nog ca. 5000 m2 wvo aan uitbreidingsruimte toegestaan 
bovenop het bestaande aanbod. De beoogde uitbreiding van 600 m2 wvo blijft binnen deze 
bandbreedte. 
 
De beoogde ontwikkeling voldoet aan de beleidsuitgangspunten uit de detailhandelsvisie van de 
gemeente Veldhoven.  
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Hoofdstuk 5  Milieuhygiënische en planologische 
aspecten 
 

5.1  Inleiding 
Er bestaat een duidelijke relatie tussen milieubeleid, landschap en ruimtelijke ordening. Bij iedere 
ruimtelijke ontwikkeling dient inzichtelijk gemaakt te worden of er vanuit milieuhygiënisch oogpunt 
belemmeringen en/of beperkingen aanwezig zijn voor de beoogde ontwikkeling. De milieukwaliteit 
vormt dan ook een belangrijke afweging bij de ontwikkeling van ruimtelijke functies. In dit hoofdstuk 
wordt nader ingegaan op de milieuhygiënische en overige planologische aspecten. Indien noodzakelijk 
is aanvullend onderzoek uitgevoerd. De eventuele onderzoeksrapportages zijn separate bijlagen bij de 
toelichting. In deze toelichting zijn de samenvattingen en conclusies opgenomen. 

 

5.2  Parkeren en ontsluiting 
Bij elk bouwplan dient te worden aangetoond dat er voldoende parkeervoorzieningen op het terrein 
aanwezig zijn, dat het bouwplan en de daarbij horende functies op een goede wijze ontsloten kunnen 
worden. Om dit inzichtelijk te maken kan de CROW-publicatie “Kencijfers parkeren en 
verkeersgeneratie” worden gebruikt. De verkeersgeneratie wordt berekend op basis van een norm per 
100 m2 bvo per functie, afgestemd op de mate van stedelijkheid van het gebied. Door deze norm te 
vermenigvuldigen met de oppervlakten horende bij een functie is de verkeersgeneratie en de 
parkeerbehoefte te bepalen. 
Het bouwplan zal voorzien in een drietal nieuwe gebruiksfuncties zoals aangegeven in paragraaf 3.2 
van deze toelichting. In onderstaande tabel zijn deze functies nogmaals inzichtelijk gemaakt.  
 

 
Overzicht uitbreiding per saldo. Bron: “Ladderonderbouwing Groenen Veldhoven”, BRO 
 
Met de beoogde ontwikkeling zal er een afname van de functie opslag plaatsvinden van 530 m2, zal er 
een zakelijke drive-in worden gerealiseerd van 2.920 m2, neemt het aantal kantoren toe met 85 m2 en 
zal er 600 m2 aan detailhandel plaatsvinden doordat de beoogde ontwikkeling het mogelijk maakt de 
opslag te verplaatsen. De zakelijke drive-in moet beschouwd worden als opslag omdat het feitelijk een 
toevoeging van opslagruimte voor bouwmaterialen is. De zakelijke klant kan een grotere afname van 
bouwmaterialen direct afnemen door aanhangers of bestelbussen langs een laaddeur te parkeren.  
 
 
Uit dit overzicht zijn de volgende parkeernormen en parkeerbehoefte te herleiden: 
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Tabel parkeernormen en verkeersgeneratie 
 
Het aantal benodigde parkeerplaatsen dat op basis van de beoogde ontwikkeling en wat met dit 
bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt, is 60. Dit aantal wordt met de plannen op eigen terrein 
gefaciliteerd. Er zullen 81 parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Hoewel de zakelijke drive-in 
waarschijnlijk een hogere parkeerbehoefte zal kennen dan die behoort bij het gebruik als opslag is het 
aannemelijk dat ook dit aantal op eigen terrein kan worden voorzien. Immers het verschil tussen het 
benodigd aantal parkeerplaatsen en het aantal dat gerealiseerd wordt bedraagt 21 plaatsen. 
 
Bovendien kent de huidige bouwmarkt een overschot van 129 parkeerplaatsen. Dit volgt uit het feit dat 
de bestaande huidige bouwmarkt een oppervlakte heeft van 6.107 m2 bvo. Afgezet tegen de norm van 
2,25 plaatsen per 100 m2 bvo betekent dit een parkeerbehoefte van 138 plaatsen. Op het bestaande 
parkeerterrein zijn 267 parkeerplaatsen aanwezig.   
 
De ontsluiting zal plaatsvinden op de bestaande infrastructuur. Op basis van de rekentool van het 
CROW leidt de ontwikkeling tot een verkeersgeneratie van 397 motorvoertuigen/ gemiddeld 
weekdagetmaal (mve/ wde). Dit betekent een toename van gemiddeld circa 17 voertuigbewegingen 
per uur. De omliggende wegen zijn goed ontsloten en hebben een grote capaciteit. De capaciteit van 
de bestaande infrastructuur kan dit aantal vervoersbewegingen gemakkelijk dragen.     
  

5.3  Water 
Inleiding 
Nederland is groot geworden door het leven met en de strijd tegen het water. In de 20e eeuw is, 
doordat er te weinig rekening is gehouden met het waterbelang, veel ruimte aan het water onttrokken 
en veel afvalwater direct geloosd op oppervlaktewater. Om de toekomst van Nederland veilig te stellen 
is het nodig om te anticiperen op klimaatsveranderingen en bij de ruimtelijke planvorming goed 
rekening te houden met water. De waterbeheerder heeft de taak, kennis en kunde om daar zorg voor 
te dragen. Daarom is het belangrijk om hem vroegtijdig te betrekken bij de planvorming. 
 
Beleidskader 
Het vroegtijdig betrekken van de waterbeheerder en het meewegen van het waterbelang is, door 
middel van de Watertoets, sinds 1 november 2003 verankerd in het ‘Besluit op de ruimtelijke ordening 
1985’. 

 
Functie Verzamelnaam 

CROW 
Oppervlakte 
(in m2) 

Norm 
parkeerken- 
Cijfers 
CROW1 

Benodigd 
aantal 
parkeerplaat-
sen 

Generatie per 
functie (mve/ 
wde) 

Drive-in Arbeidsextensief/ 
bezoekersextensief 

2.920 0,95 27,74 129 

Kantoor Kantoor zonder 
baliefunctie 

960 1,65 15,84 53 

Bouwmarkt Bouwmarkt 735 2,25 16,54 215 
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Het streven naar een veilig, gezond en duurzaam waterbeheer staat landelijk in de belangstelling. 
Thema’s zoals ‘water in de stad’ en ‘water als ordenend principe’ zijn als speerpunten aangegeven in 
het vigerende beleid zoals vastgelegd in de Vierde Nota Waterhuishouding (ministerie van V&W), de 
Nota Ruimte (ministerie van VROM), de Startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw (WB21), de 
Handreiking Watertoets (VROM), het Provinciaal Waterhuishoudingsplan van Noord-Brabant 
(Provincie Noord-Brabant), De beleidsnota Stedelijk Water (Waterschap De Dommel), Wet 
gemeentelijk watertaken en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). 
 
Op Europees, nationaal en stroomgebiedsniveau wordt gewerkt aan de Kaderrichtlijn Water (KRW). 
De KRW streeft naar duurzame en robuuste watersystemen. Basisprincipes van het nationaal en 
Europees beleid zijn: meer ruimte voor water, voorkomen van afwenteling van de waterproblematiek in 
ruimte of tijd en stand-still (géén verdere achteruitgang in de huidige (2000) chemische en ecologische 
waterkwaliteit). 
Het bovenstaande resulteert in twee drietrapsstrategieën: 
• Waterkwantiteit (hergebruik, vasthouden, bergen, afvoeren) 
• Waterkwaliteit (schoonhouden, scheiden, zuiveren) 
 
Aan de hand van deze waterparagraaf wordt duidelijk gemaakt wat het vigerend waterbeleid is 
betekent voor de voorgenomen ontwikkeling, hoe met water in dit plan wordt omgegaan en op welke 
wijze de inrichtingsmaatregelen bijdragen aan ‘Veiligheid, Voldoende en Schoon Water’.  
 
Waterbeheerplan 2016 - 2021 Waterschap de Dommel 
Het waterbeheerplan 'Waardevol Water' beschrijft de doelen van Waterschap De Dommel voor de 
periode 2016-2021. Het plan is afgestemd op de ontwikkeling van het Nationaal Waterplan, het 
Provinciaal Milieu en Waterplan en het Stroomgebiedsbeheerplan. Meer dan voorheen wil het 
waterschap inspelen op initiatieven van derden en kansen die zich voordoen in het gebied. Ten 
aanzien van de doelen is een indeling gemaakt in de volgende waterthema’s: 

• Droge voeten: voorkomen van wateroverlast in het beheergebied (onder meer door het 
aanleggen van waterbergingsgebieden en het op orde brengen van regionale keringen);	

• Voldoende water: zowel voor de natuur als de landbouw is het belangrijk dat er niet te veel en 
niet te weinig water is. Daarvoor reguleert het waterschap het grond- en oppervlaktewater;	

• Natuurlijk water: zorgen voor flora en fauna in en rond beken en sloten door deze waterlopen 
goed in te richten en te beheren; Schoon water: zuiveren van afvalwater en vervuiling van 
oppervlaktewater aanpakken en voorkomen; 	

• Mooi water: stimuleren dat mensen de waarde van water beleven, door onder meer recreatief 
gebruik.	

Het waterschap staat voor een aantal complexe uitdagingen, die zij in veel gevallen niet alleen kan 
realiseren. Deze uitdagingen geven invulling aan de verbinding van water met de maatschappelijke 
ontwikkelingen. Daarom zet het waterschap sterk in op samenwerking. In dit Waterbeheerplan nodigt 
het waterschap waterpartners, stakeholders, boeren, burgers en bedrijven nadrukkelijk uit om 
gezamenlijk te werken aan slimme, innovatieve oplossingen voor de complexe wateropgaven. Dit 
betekent onder meer dat het waterschap de bestaande samenwerking met alle partners in het gebied 
wil uitbreiden en ‘grenzeloos’ organiseren vanuit de kracht van ieders rol en verantwoordelijkheid. Wat 
zijn de belangrijkste uitdagingen voor de komende planperiode? 

• Voldoende water voor landbouw en natuur 
• Wateroverlast en hittestress;	
• Kringloop denken;	
• Steeds meer ongewenste stoffen in het water, zoals medicijnen;	
• Vergroten waterbewustzijn.	

 
Het waterbeheerplan is te vinden op de website van het waterschap: www.dommel.nl. 
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Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (2015-2019) 
Het waterbeleid van de gemeente Veldhoven is vastgelegd in het Verbreed Gemeentelijk 
Rioleringsplan (2015-2019). In hoofdstuk 6 wordt beschreven hoe de gemeente invulling geeft aan de 
watertaken en ambities. De term verbreed houdt verband met de wettelijke uitbreiding van de 
zorgplicht riolering. Volgens de wetgeving heeft de gemeente Veldhoven drie zorgplichten op het 
gebied van stedelijk waterbeheer: 

• zorgplicht voor inzameling en transport stedelijk afvalwater (Wet milieubeheer) 
• zorgplicht voor afvloeiend hemelwater (Waterwet) 
• zorgplicht voorkomen structureel nadelige gevolgen van grondwater (Waterwet). 

Dit komt er op neer dat de gemeente vanuit het oogpunt van volksgezondheid en veiligheid zorgdraagt 
voor een deugdelijke inzameling, berging, transport en/of lokale zuivering van stedelijk afvalwater, 
afvloeiend hemelwater en grondwater. De kans op overlast dient hierbij te worden beperkt tot 
maatschappelijk aanvaardbare normen. Deze taakverantwoordelijkheid geldt alleen indien de burger 
niet zelf op eigen terrein het hemel- en grondwater doelmatig kan verwerken. De gemeente Veldhoven 
en waterpartners streven naar een integrale en duurzame benadering van het watersysteem en de 
afvalwaterketen. Hierbij wordt nadrukkelijk samenwerking tussen de ketenpartners gezocht. 
Integraliteit en samenwerking zijn hierbij geen doelen op zich, maar essentiële randvoorwaarden om 
kosten en kwetsbaarheid te verminderen en de kwaliteit en kennisuitwisseling te verbeteren. De 
inzameling en het transport van stedelijk afvalwater in de gemeente Veldhoven leidt niet tot stank, 
hinder of water(bodem)kwaliteitsproblemen. De waterpartners hanteren een emissiegerichte aanpak 
met kosteneffectieve maatregelen in plaats van het traditionele normgerichte spoor. 
 
Met als basis het Waterbeheerplan heeft het waterschap de Handreiking Watertoets d.d. februari 2015 
opgesteld. Daarin zijn de uitgangspunten benoemd voor het invullen van de watertoets bij ruimtelijke 
plannen en besluiten. 
 
Ambitie gemeente afvoer van hemelwater 
Als het regent in de gemeente Veldhoven verdwijnt het meeste hemelwater in de riolering. Door 
verandering van het klimaat wordt het bestaande rioolstelsel ook steeds zwaarder op de proef gesteld. 
Buien worden heviger en duren langer. Hierdoor neemt het risico op (grond)wateroverlast toe. 
Om droge voeten te houden wordt ruimte gecreëerd in het groen en/of oppervlaktewater. Hierbij wordt 
de volgende voorkeursvolgorde aangehouden: infiltreren (vasthouden) waar mogelijk, bufferen op 
locaties met voldoende beschikbare ruimte en als het niet anders kan, dan pas afvoeren. In openbaar 
gebied komt dit tot uiting door hemelwatervoorzieningen in groenstroken die geschikt zijn gemaakt 
voor de opvang van overtollig hemelwater en aanpassing van waterpartijen. De perceelseigenaar 
draagt een steentje bij door op eigen terrein voorzieningen te treffen voor buffering en/of opslag van 
hemelwater en/of opvang van overtollig grondwater. De gemeente ziet hierbij toe op een doelmatige 
invulling van de hemelwateropgave. 
 
Hydrologisch neutraal bouwen 
Het waterschap streeft naar een robuust watersysteem. Voor ontwikkelingen die dit negatief kunnen 
beïnvloeden, wordt daarom uitgegaan van de trits “vasthouden-bergen-afvoeren”. Dat wil zeggen dat 
water zoveel mogelijk in een gebied wordt vastgehouden door infiltratie en waar dit niet mogelijk is 
water tijdelijk wordt geborgen (retentie). Door water lokaal te infiltreren of te bergen in een voorziening 
wordt het versneld afvoeren van overtollig hemelwater naar het bestaande oppervlaktewatersysteem 
zoveel mogelijk voorkomen. Bij zeer grote neerslaghoeveelheden zal de genoemde voorziening het 
aangeboden water echter onvoldoende kunnen verwerken. Een noodoverloopconstructie kan er dan 
voor zorgen dat het overtollige water gecontroleerd naar een plek wordt afgevoerd waar het geen 
overlast kan veroorzaken. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

24 BuroGkracht, creatief met leefomgeving, sterk in omgevingsrecht  

 

Uitgangspunten hemelwaterafvoer bij herontwikkeling en nieuwbouw 
Bij herontwikkeling en nieuwbouw binnen de gemeente Veldhoven wordt uitgegaan van het 
HNO-principe (Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen): het hemelwater wordt ter plaatse de bodem in 
geleid via hemelwater verwerkende voorzieningen zoals infiltratiekolken, bermen, wadi’s en 
vijverpartijen. Bij nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen wordt de perceelseigenaar gestimuleerd om 
het hemelwater op eigen terrein te verwerken. Waar mogelijk worden voorzieningen gecombineerd 
met benodigde maatregelen in omringende wijken. Indien de lokale omstandigheden de verwerking 
van hemelwater in de bodem niet toelaten, wordt het afgevoerd naar het dichtstbijzijnde 
oppervlaktewater, conform de richtlijnen van het hydrologisch neutraal ontwikkelen. 
Wanneer wordt aangesloten op het gemeentelijke rioolstelsel van de gemeente Veldhoven zijn de 
volgende regels van toepassing: 
 

• Vuilwater en schoon hemelwater worden separaat aangeboden op de perceelgrens; 
• De gemeente hanteert voor de toename van het verhardoppervlak van 250 m2 tot 2000 m2 een 

compensatie van 42 mm/m2 berging binnen het te ontwikkelen plangebied. Boven de 2000 m2 

gelden de regels van de Keur van Waterschap de Dommel;  
• Voorkeur voor een bovengrondse berging; 
• Leegloop van de bergingsvoorziening (infiltratie, geknepen afvoer e.d.) dient per locatie te 

worden aangegeven. Bij infiltratie dient te worden aangetoond dat infiltratie mogelijk is; 
• Wanneer wordt afgevoerd naar het gemengde stelsel dient een terugslag te worden toegepast 

zodat vuilwater niet de voorziening in kan stromen. 
• Bij het indienen van de omgevingsvergunning dient een gedetailleerd ontwerp te worden 

ingediend van de bergingsvoorziening en de leegloopconstructie 
 
Beschrijving van het watersysteem (huidige situatie) 
In de directe omgeving van het plangebied zijn geen peilbuisgegevens bekend van DINOloket.  
Volgens de Bodemkaart van Nederland (www.bodemdata.nl) is er sprake van grondwater trap VIII. Dat 
wil zeggen dat de gemiddelde hoogste grondwaterstand is gelegen op 1,4 m beneden maaiveld en dat 
de gemiddelde laagste grondwaterstand op meer dan 1,6 m beneden maaiveld ligt.  
Het plangebied is gelegen in grondwaterdeelgebied II Centrale Slenk  
Op basis van bodemgesteldheid en grondwaterstanden kan worden geconcludeerd dat de locatie 
geschikt is voor de ontwikkeling. De ontwateringsdiepte (afstand maaiveld tot de grondwaterspiegel) is 
groter dan de aanbevolen 0,7 meter.  
 
Beschermingsgebieden 
In de directe omgeving van het plangebied zijn geen waterkeringen aanwezig.  
Het plangebied bevindt zich niet binnen de grenzen van een waterwingebied, haar beschermzone. Het 
gebied is gelegen naast een boringsvrije zone. Binnen het plangebied zullen geen milieubelastende 
activiteiten worden ontplooid. De dreiging van een grondwaterverontreiniging zal daarom niet aan de 
orde zijn. Het plangebied is niet gelegen in een attentiegebied, waar geen activiteiten mogen 
plaatsvinden die de hydrologische situatie verslechteren en waarvan de activiteiten geen negatieve 
effecten hebben op het naastgelegen beschermd gebied.  
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Uitsnede Keur Waterschap De Dommel 2015 met in rood omlijnd de projectlocatie. bron: dommel.nl 
 
 
Oppervlaktewater 
In de directe omgeving van het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. Wel buigt de beek de 
Gender vlak voor het terrein af onder de Kempenbaan door richting de A2/ N2. Tegenover de 
projectlocatie, aan de overzijde van de Kempenbaan is een klein deel van een A-watergang gelegen.  
 
Riolering 
In de omgeving is een gemeentelijk gemengd rioolstelsel aanwezig.   
 
Planvorming 
Het plangebied is op dit moment in zijn geheel verhard met 8.817 m2 verharding. Met de beoogde 
ontwikkeling zal de verharding met 1480 m2 afnemen. Van een toename van het verhard oppervlak is 
daarom geen sprake.  

 

Oppervlakteverdeling toekomstige en huidige situatie. 
 

Oppervlaktes Huidig m2 Toekomstig m2 

Terreinverharding 8817 3626 

Daken 0 3711 

Onverhard terrein 0 1480 

TOTAAL 8817 8817 
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Oppervlakteverdeling toekomstige en huidige situatie. Bron; Franken Architectuur BV 
 
Water in relatie tot de toekomstige situatie 
Keur Waterschap de Dommel 2015 
De 'Keur Waterschap De Dommel 2015' bevat regels met daarin verboden en verplichtingen ten 
aanzien van oppervlaktewater en grondwater die gelden voor iedereen die woont of werkt binnen het 
gebied van Waterschap De Dommel. Hierin wordt het beheer en het onderhoud van watergangen 
geregeld (bijvoorbeeld betreffende onderhoudsstroken) en is aangegeven wanneer een vergunning of 
algemene regels van toepassing zijn voor ingrepen in de waterhuishouding. Verder zijn er 
beleidsregels voor het beschermingsbeleid van gebieden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden, beekdalen en overige gebieden. Met deze 
beleidsregels wordt aangegeven op welke wijze gebiedsgericht wordt omgegaan met 
vergunningverlening. 
De keur van het waterschap is van toepassing wanneer direct en indirect wordt geloosd op een 
oppervlaktewaterlichaam. De Keur is ook van toepassing als het oppervlaktewater niet in eigendom en 
beheer is van het waterschap. 
 
Hemelwater 
Met betrekking tot hydrologisch neutraal ontwikkelen hebben de drie Brabantse waterschappen, Aa en 
Maas, De Dommel en Brabantse Delta hun keuren geharmoniseerd, Keur 2015. Daarnaast zijn de 
algemene regels vastgelegd binnen de “Algemene regels waterschap De Dommel”. De beleidsregels 
aanvullend op de Keur zijn verder vastgelegd binnen de “Beleidsregels voor waterkering, 
waterkwantiteit en grondwater”. De waterschappen maken bij het beoordelen van plannen met een 
toegenomen verhard oppervlak onderscheid tussen grote en kleine plannen. De grenswaarden 
waaraan getoetst wordt zijn; minder dan 2.000 m², tussen de 2.000 m² en 10.000 m² en meer dan 
10.000 m².  
Met een verhardingsafname van 1480 m² valt de planontwikkeling onder de grenswaarde van minder 
dan 2.000 m² aan verhardingstoename. Vanuit de Algemene Regel is er geen verplichting tot aanleg 
van een retentievoorziening vanuit het waterschap De Dommel. De afname van de verharding (17%) 
ten opzichte van de huidige situatie betekent een afname van de belasting op de hemelwaterafvoer. In 
plaats van de afvoer biedt 1480 m2 van het terrein nu de gelegenheid om het hemelwater in de bodem 
te laten infiltreren.  
 
Schoon water 
Bij de inrichting van het watersysteem wordt gestreefd naar het realiseren van een ecologisch gezond 
watersysteem. Hiertoe worden de volgende maatregelen genomen. 
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Goede oppervlaktewaterkwaliteit 
Er worden geen uitlogende bouwmaterialen (zoals zinken dakgoten) gebruikt. Voor de 
waterhuishoudkundige kunstwerken worden alleen milieuvriendelijke en niet-uitlogende materialen 
gebruikt. 
 
Goed omgaan met afvalwater 
Al het afvalwater dat binnen het plangebied, na realisatie van de nieuwbouw, zal worden 
geproduceerd, zal worden afgevoerd naar het bestaande gemengde DWA-riool. 
 
Het aspect “water” is geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. 
 

5.4  Natuur 
Ruimtelijke plannen dienen te worden beoordeeld op de uitvoerbaarheid in relatie tot actuele 
natuurwetgeving. Vanaf 1 januari 2017 is er de Wet natuurbescherming in. Deze wet heeft 3 wetten 
vervangen: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. Er mogen geen 
ontwikkelingen plaatsvinden die op onoverkomelijke bezwaren stuiten door effecten op beschermde 
natuurgebieden en/of flora en fauna. De uitvoering van de Wet Natuurbeheer ligt bij de Provincie. 
 
Gebiedsbescherming 
In Nederland zijn 164 Natura 2000-gebieden aangewezen. Voorbeelden zijn de Veluwe, Rijntakken 
(rivieren), de Waddenzee maar ook Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux. Per Natura 
2000-gebied zijn (instandhoudings)doelen (voor soorten en vegetatietypen) opgesteld. Iedereen die 
vermoedt of kan weten dat zijn handelen of nalaten, gelet op de instandhoudingdoelen, nadelige 
gevolgen voor een Natura 2000-gebied kan hebben, is verplicht deze handelingen achterwege te laten 
of te beperken. Het bevoegd gezag kan schadelijke activiteiten beperken en eisen dat een vergunning 
Natuurbeschermingswet wordt aangevraagd. Regulier beheer en bestaand gebruik zijn (of worden) 
opgenomen in Natura 2000-beheerplannen. Na vaststelling van de beheerplannen hoeft daarvoor 
geen vergunning aangevraagd te worden. 
Provincies hebben ervoor gekozen om deze gebieden te beschermen via het provinciale beleid. Ook 
de provincie Noord-Brabant heeft de gebieden in haar verordening toegewezen aan de het NNB. In het 
geval van de beoogde omgeving is er geen sprake van ligging in het NNB.  
 
Het plangebied ligt niet binnen een beschermd gebied, zoals opgenomen in Natura 2000 en de 
ecologische hoofdstructuur. Het Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux is op 
circa 2500 m van het plangebied gelegen. Gezien de omvang van de ontwikkeling en de afstand (> 
2.500 meter) tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied (Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux) is 
het niet aannemelijk dat het plan negatieve effecten heeft op natuurgebieden.  
 
Soortbescherming 
In de Wet natuurbescherming staan verbodsbepalingen: activiteiten die schadelijk zijn voor 
beschermde dier- en plantsoorten zijn verboden. 
 
Hiervoor verdeelt de Wet natuurbescherming beschermde soorten in twee groepen: Strikt beschermde 
soorten waaronder soorten uit de voormalige Vogel- en Habitatrichtlijn. In de tweede categorie staan 
andere soorten, bijvoorbeeld uit de Rode Lijst. Onder de Wet natuurbescherming worden 75 soorten 
vaatplanten beschermd. Vrijwel alle zoogdieren zijn beschermd. Meer soorten libellen en vlinders 
worden beschermd. 
 
Bij een ontheffingsaanvraag onder de nieuwe wet wordt nog steeds getoetst aan drie criteria: 

• Is er sprake van bepaalde, in de wet genoemde belangen? 
• Is er een ‘andere bevredigende oplossing’ mogelijk? 
• Doet de ontheffing afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort? 
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Het plangebied is volledig verhard en kent geen natuurwaarden. Op onderstaande afbeelding is te zien 
wat de toestand van het terrein op dit moment is.  

  
3D-luchtfoto van het terrein. Bron: google.com 
 
De beoogde bouw van het gebouw heeft geen activiteiten die schadelijk zijn voor de beschermde dier- 
en plantsoorten. 
 
Het aspect Natuur kent geen belemmeringen voor de voorgenomen ontwikkeling. 
 
Programma aanpak stikstof; PAS 
In een dichtbevolkt land als Nederland is het een uitdaging om een evenwicht te vinden tussen 
veerkrachtige natuur en gezonde economie. Het Rijk en provincies geven ruimte aan ondernemers, 
omdat ze belangrijk zijn voor onze economie. Tegelijkertijd moeten economische activiteiten passen 
binnen de draagkracht van de natuur, want economie en natuur hebben elkaar nodig. 
Al jaren is er in Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Dit is 
schadelijk voor de natuur. Het belemmert ook vergunningverlening voor economische activiteiten. 
Daarom heeft het Rijk het initiatief genomen om deze stikstofproblemen aan te pakken. In de 
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) werken overheden en maatschappelijke partners samen om 
de stikstofuitstoot te verminderen en daarmee ook economische ontwikkelingen mogelijk te maken. 
Rijk, provincies en natuurorganisaties nemen maatregelen om de natuur te herstellen, door 
bijvoorbeeld stikstofrijke grondlagen te verwijderen. Agrarische ondernemers nemen maatregelen in 
hun bedrijfsvoering, zoals mest aanwenden met weinig stikstofverliezen en het gebruik van aangepast 
voer. Door deze combinatie van maatregelen ontstaat er ruimte voor nieuwe economische activiteiten. 
 
De eventuele stikstofdepositie als gevolg van de bouw van het gebouw op een natura-2000 gebied is 
nihil zodat er geen nadelige invloeden zijn te verwachten. 
 
Nadelige gevolgen voor natuurwaarden worden daarom niet verwacht. 

5.5  Archeologie en cultuurhistorie 
Archeologie 
Het is verplicht om in het proces van ruimtelijke ordening tijdig rekening te houden met de mogelijke 
aanwezigheid van archeologische waarden. Op die manier komt er ruimte voor overweging van 
archeologievriendelijke alternatieven. Bij ingrepen waarbij de ondergrond ernstig wordt geroerd, moet 
worden aangetoond dat de eventueel aanwezige archeologische waarden niet worden aangetast.  



   
 

 BuroGkracht, creatief met leefomgeving, sterk in omgevingsrecht 29  

 

Nationaal beleid 
In 1992 ondertekende Nederland het Europese Verdrag van Valletta, ook wel Verdrag van Malta 
genoemd. Het verdrag beoogt op Europese schaal het archeologisch erfgoed beter te beschermen. In 
Nederland is het verdrag vertaald naar wetgeving middels de Wet op de Archeologische 
monumentenzorg (Wamz, 2007). De Wamz is een raamwet die regelt hoe Rijk, provincie en gemeente 
bij ruimtelijke plannen rekening moeten houden met het erfgoed in de bodem. De wet beoogt het 
archeologische erfgoed te beschermen. Onder archeologisch erfgoed wordt verstaan: alle fysieke 
overblijfselen, zowel in als boven de grond, die bijdragen aan het verkrijgen van inzicht in menselijke 
samenlevingen uit het verleden. Enkele van de uitgangspunten van deze wet zijn: 
 

• archeologische waarden zoveel mogelijk in de bodem bewaren en alleen opgraven als 
(duurzaam) behoud in de bodem (in situ) niet mogelijk is; 

• vroeg in het proces van ruimtelijke ordening al rekening houden met archeologie. 
Initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen moeten in een vroegtijdige stadium aangeven hoe met 
eventuele archeologische waarden bij bodemverstorende ingrepen zal worden omgegaan. Dit houdt in 
een verplichting tot vooronderzoek bij werkzaamheden die de bodem gaan verstoren en eventuele 
maatregelen om behoudenswaardige archeologische resten te beschermen door deze op te graven of 
in de bodem te behouden, tenzij deze niet zijn aangetroffen, of niet behoudenswaardig zijn gebleken. 
 
Op 1 juli 2016 is de Monumentenwet 1988 (Mw), die deel uitmaakte van de Wamz, voor een deel 
opgegaan in de Erfgoedwet (Ew). Een ander deel blijft voorlopig van kracht en wordt later (2019?) 
opgenomen in de Omgevingswet (Ow). 
 
Gemeentelijk beleid 
De gemeente Veldhoven heeft op basis van de Wamz een eigen archeologiebeleid opgesteld. In de 
Nota Archeologische Monumentenzorg Veldhoven, vastgesteld op 16 december 2008, zijn 
beleidsregels en wensen ten aanzien van de omgang met het archeologisch erfgoed geformuleerd en 
maakt de gemeente duidelijk hoe waardevol het archeologisch erfgoed voor de identiteit van 
Veldhoven is. De inbedding van de nota archeologie en de beleidskaart in het ruimtelijke 
ordeningsproces heeft vorm gekregen door een zogenaamd ‘parapluplan’ op te stellen: een 
overkoepelend, thematisch bestemmingsplan waarmee het beleid is door vertaald in de vigerende 
bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan “Parapluplan 2009” is op 5 maart 2010 onherroepelijk 
geworden. 
Uit het Parapluplan 2009 bleek dat grote delen van de gemeente Veldhoven een hoge archeologische 
verwachtingswaarde hadden en dat voorafgaand aan veel bodemingrepen archeologisch 
bureauonderzoek noodzakelijk was. Bovendien zijn sinds 2009 veel gebieden onderzocht en hebben 
deze geen archeologische verwachting meer. Om veel kleinschalig onderzoek en versnippering van 
onderzoek te voorkomen en om initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen beter van dienst te 
kunnen zijn, heeft de gemeente voor zijn volledige grondgebied een archeologisch bureauonderzoek 
uitgevoerd en een gespecificeerde archeologische verwachtingskaart opgesteld (Archeologische 
verwachtingskaart gemeente Veldhoven, november 2013). De archeologische verwachtingen zijn 
vertaald naar archeologische beleidsadviezen (Archeologische beleidsadvieskaart, def. 10-03-2014). 
De waarden en verwachtingen zijn hierin voorzien van archeologische beleidscategorieën die 
aangeven vanaf welke verstoringsoppervlakte en -diepte archeologisch vooronderzoek dient plaats te 
vinden. Op de Archeologische beleidsadvieskaart zijn dit de categorieën 2 t/m 5. Deze zijn op de 
verbeelding van het onderhavige bestemmingsplan opgenomen als dubbelbestemming archeologie ter 
bescherming van de archeologische waarden. In het vigerende bestemmingsplan “De Run 2008, 
herziening I, 2010”, waren de archeologische waarden en verwachtingen van het parapluplan nog van 
toepassing. 
 
Binnen het plangebied Run 3112 bevindt zich op de archeologische beleidsadvieskaart één categorie 
Waarde-Archeologie 7 (gebied zonder een archeologische verwachting of archeologisch vrijgegeven). 
Vanuit beleidsmatig oogpunt wordt archeologisch (voor)onderzoek derhalve niet verplicht gesteld.  
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Dit betekent evenwel niet dat bij de graafwerkzaamheden geen archeologische resten aan het licht 
kunnen komen. Deze dienen dan terstond te worden gemeld bij mevr. M. Scharenborg 
(beleidsmedewerker Monumenten en Archeologie, gemeente Veldhoven (Ew art. 5.10). Er zal dan na 
overleg met initiatiefnemer bekeken worden hoe met deze toevalsvondst dient te worden omgegaan. 
 
Cultuurhistorie 
Binnen het plangebied is geen sprake van een cultuurhistorische waarde. De beoogde ontwikkeling zal 
geen cultuurhistorische waarde(n) verstoren.        
 
Het aspect “archeologie en cultuurhistorie” is geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.    

5.6  Milieuzonering, geur en spuitzones 
Bij elk ruimtelijk besluit zal er sprake moeten zijn van een goede ruimtelijke ordening. Dit betekent dat 
gevoelige functies (zoals wonen) geen overlast mogen hebben van in de omgeving aanwezige en 
toegestane bedrijven. Aan de andere kant moet ook gemotiveerd zijn dat de rechten van bestaande 
bedrijven in de omgeving niet geschaad worden door een besluit dat een nieuw gevoelig object 
mogelijk maakt. Omdat hier sprake is van het bestemmen van een bouwvlak verdient het aspect 
“milieuzonering” aandacht.  
 
Bedrijvigheid 
Op basis van milieuzonering wordt bepaald welke categorieën bedrijfsvestigingen en/of inrichtingen 
mogelijk kunnen worden gemaakt. Dit houdt in dat er een voldoende ruimtelijke scheiding aanwezig 
dient te zijn tussen milieubelastende bedrijven en/of inrichtingen en woongebieden. Hoe zwaarder de 
toegestane milieucategorie, hoe groter de afstand. 
 
Bij het bepalen van deze afstand wordt gebruik gemaakt van de VNG - brochure 'Bedrijven en 
milieuzonering', editie 2009 (VNG-brochure). In deze brochure worden onder meer richtafstanden 
aangegeven tot de omgevingstypen rustige woonwijk en gemengd gebied. Bij een gemengd gebied 
geldt dat de in de brochure genoemde richtafstand met één stap kan worden verlaagd. Ook beschrijft 
de brochure gebieden waarbinnen functiemenging juist gewenst is bijvoorbeeld in stadscentra. Voor 
dit soort gebieden kent de brochure de systematiek van functiemenging. 

 
Uitsnede uit het aangrenzend bestemmingsplan met daarin in geel aangegeven de aanwezige 
woningen aan de Provincialeweg.  
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Gemengd gebied 
Zoals beschreven kent de VNG-brochure verschillende omgevingstypen. Het gemengd gebied wordt 
als volgt beschreven: “Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. 
Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook 
lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als 
gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen behoren 
eveneens tot het omgevingsgebied gemengd. Hier kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de 
toepassing van kleinere richtafstanden rechtvaardigen. Geluid is voor de te hanteren afstand van 
milieubelastende activiteiten veelal bepalend.”  
 
Het gebied waarin de woningen aan de Provincialeweg zijn gelegen is te beschouwen als een 
“gemengd gebied”. De bepalende milieubelastende factor van de functies in het plangebied is het 
aspect geluid. De afstand mag met één afstandsmaat worden verlaagd.  
De richtafstand voor bedrijven in milieucategorie 3 in een gemengd gebied is 30 meter. De afstand van 
het bedrijfsperceel tot de woningen is circa 30 meter. Hiermee wordt op basis van de mogelijkheden 
die het vigerend bestemmingsplan nu al biedt voldaan aan de richtafstand. Het gebruik van het pand 
voor de bouwmarkt, kantoren en opslag is een gebruik dat op basis van de VNG-brochure past binnen 
de milieucategorie 2. Dit betekent dus een lagere milieubelasting en kleinere richtafstand (10 meter) 
dan dat het vigerend bestemmingsplan reeds toestaat.   
 
Het aspect “bedrijvigheid” is daarom geen belemmering. 
 
 
Geurhinder agrarische bedrijvigheid 
Er zijn in de nabijheid van het plangebied geen veehouderijen of agrarische bedrijven gevestigd. Dit 
aspect is niet relevant voor de beoogde ontwikkeling.  
 
Spuitzones open teelten 
Er zijn in de nabijheid van het plangebied geen akkers voor de verbouw van open teelten aanwezig. Dit 
aspect is niet relevant voor de beoogde ontwikkeling.  
 
Het aspect “milieuzonering, geur en spuitzones” is geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.    
 

5.7  Milieueffectrapportage en vormvrije m.e.r. beoordeling 
Een milieueffectrapportage (MER), en de bijbehorende procedure (m.e.r.), is een hulpmiddel om de 
belangen van het milieu volwaardig te betrekken bij de besluitvorming omtrent plannen en projecten. 
Het gaat hierbij wel enkel om plannen en projecten die kunnen leiden tot initiatieven waarmee het 
milieu mogelijk nadelig kan worden beïnvloed. Als uitgangspunt geldt voor plannen, waaronder 
wijzigingsplannen, onderstaande criteria om te beoordelen of een MER noodzakelijk is: 

• Plannen die kaderstellend zijn voor toekomstige m.e.r.- (beoordelings)plichtige besluiten; 
• Plannen waarvoor een passende beoordeling nodig is in verband met een mogelijk significant 

negatief effect op Natura 2000 gebieden. 
  
Onder de grenzen uit de C- en D-lijst van het Besluit m.e.r. geldt nog wel de plicht om een ‘vormvrije 
m.e.r.-beoordeling’ uit te voeren. Dit houdt in dat er bekeken moet worden of er bij het initiatief sprake 
is van dusdanig bijzondere omstandigheden of milieueffecten dat er toch een MER moet worden 
opgesteld. Hierbij wordt gekeken naar de selectiecriteria uit bijlage III bij de m.e.r.-richtlijn 
(2011/92/EU), welke o.a. de omvang van het project, de cumulatie met andere projecten en het 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen betreffen. Deze zaken zijn uitgebreid onderzocht in het kader van 
onderhavige toelichting, tezamen met alle andere milieuhygiënische en planologische aspecten. 
Hieruit zijn geen bezwaren gebleken, waaruit bovendien geconcludeerd kan worden dat er geen 
noodzaak is tot het opstellen van een MER. 
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Ten aanzien van het tweede criteria inzake een mogelijke MER-plicht, geldt dat er bij onderhavige 
situatie geen sprake is van een plan waarvoor een passende beoordeling nodig is in verband met een 
mogelijk significant negatief effect op Natura 2000-gebieden. Aangezien er geen activiteiten 
plaatsvinden die negatieve effecten kunnen hebben is uitgesloten dat onderhavige ontwikkeling een 
negatief effect kan hebben op de Natura 2000-gebieden en de Beschermde Natuurmonumenten. De 
afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied “Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux” is 
bovendien gelegen op een afstand van circa 2,5 kilometer. 
 
 

5.8  Geluid 
Bij een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling waarbij sprake is van de realisatie van een geluidgevoelig 
object, maar ook van een wijziging van bouwmogelijkheden nabij geluidbronnen, moet worden 
getoetst aan de Wet geluidhinder. In de Wet geluidhinder is bepaald hoe voor een gebied waar een 
ruimtelijke ontwikkeling plaatsvindt dient te worden omgegaan met geluidhinder als gevolg van 
wegverkeer, vliegtuigverkeer, industrie en spoorwegen. 
 
De Wet geluidhinder beschermt de volgende objecten: 

• Woningen; 
• Andere geluidsgevoelige gebouwen; 
• Geluidsgevoelige terreinen 

 
Met de beoogde ontwikkeling worden geen geluidsgevoelige objecten toegevoegd.  
 
Wegverkeerslawaai 
Dit aspect is niet relevant. 
 
Spoorweglawaai 
Dit aspect is niet relevant.  
 
Vliegtuiglawaai 
Dit aspect is niet relevant.  
 
Industrielawaai 
Dit aspect is niet aan de orde 
 
Het aspect “Geluid” is geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling 
 

5.9  Luchtkwaliteit 
Op 15 november 2007 is de Wet Luchtkwaliteit in werking getreden. De luchtkwaliteitseisen zijn 
opgenomen in hoofdstuk 5 titel 2 van de Wet milieubeheer (Wm). In artikel 5.16 Wm staat een 
limitatieve opsomming van de bevoegdheden waarbij luchtkwaliteitseisen een directe rol spelen. Het 
gaat om ruimtelijke besluiten en milieuvergunningen die direct gevolgen voor de luchtkwaliteit hebben 
en daardoor kunnen bijdragen aan overschrijding van een grenswaarde. 
Als aan minimaal één van de volgende voorwaarden wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen in 
beginsel geen belemmering voor de plannen: 

• Er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; 
• Een project leidt - al dan niet per saldo - niet bij tot een verslechtering van de luchtkwaliteit; 
• Een project draagt "niet in betekenende mate" (NIBM) bij aan de luchtverontreiniging; 
• Een project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit). 
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Toetsing initiatief aan ‘niet in betekende mate’ begrip 
Projecten die 'niet in betekenende mate' leiden tot een verslechtering van de luchtkwaliteit hoeven 
volgens de Wet luchtkwaliteit niet afzonderlijk te worden getoetst op de grenswaarde, tenzij een 
dreigende overschrijding van één of meerdere grenswaarden te verwachten is. De grens van 'niet in 
betekenende mate' ligt volgens de gelijknamige AMvB bij 3% van de grenswaarde van een stof. 
Hiervan is volgens de ministeriële regeling van 'niet in betekenende mate' sprake bij de realisatie van 
minder dan 1500 woningen op één ontsluitingsweg of minder dan 3000 woningen op twee 
ontsluitingswegen.  
Dit bestemmingsplan betreft een ontwikkeling die kleiner is dan de ontwikkeling van 1500 woningen op 
één ontsluitingsweg. De ontwikkeling zal dan ook 'niet in betekenende mate' bijdragen aan een 
verslechtering van de luchtkwaliteit. Voor de volledigheid is met behulp van de NIBM-tool de bijdrage 
aan de luchtkwaliteit berekend. Op basis van de CROW-rekentool leidt de ontwikkeling tot een 
verkeersgeneratie van 397 motorvoertuigen per gemiddelde weekdagetmaal. Het aantal vrachtwagens 
dat momenteel het bedrijf bezoekt is 20 per dag. Met de beoogde uitbreiding zal dit aantal naar opgave 
van de initiatiefnemer toenemen tot maximaal 40 per dag. Deze toename is circa 5% van het aantal 
motorvoertuigen (20/397). Voor het aandeel vrachtverkeer is voor de zorgvuldigheid 10% 
aangehouden. Dit percentage is aan de hoge kant. De NIBM-tool concludeert ook in dit geval dat geen 
nader onderzoek nodig is. De bijdrage van het extra verkeer is niet in betekende mate.  
 

 
Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer op de luchtkwaliteit 
 
Toetsing initiatief aan “goede ruimtelijke ordening” 
Naast de toetsing of het bouwplan een bijdrage levert aan de luchtkwaliteit dient beoordeeld te worden 
of het initiatief voorziet in een goede ruimtelijke ordening. Hoewel er met het voorgenomen bouwplan 
geen sprake is van een gevoelige bestemming is het aspect van een goede ruimtelijke ordening altijd 
aan de orde. Dit is onderzocht door middel van de NSL-monitoringstool. Het meetpunt dat het dichtst 
bij de projectlocatie is gelegen is aan de Kempenbaan. Op het meetpunt wordt ruimschoots voldaan 
aan de grenswaarden (stikstofdioxode: 60 μg/m3 en fijn stof: 40 μg/m3). Voor stikstofdioxide is de 
achtergrondwaarde gelegen tussen 0 en 35 μg/m3 en voor fijn stof is de waarde gelegen tussen 25 en 
35 μg/m3. Ook het aantal overschrijdingsdagen is lager dan 35 per jaar en voldoet daarmee aan de 
normen. Hierdoor kan worden verondersteld dat wordt voldaan aan de normen en dat er sprake is van 
een goede ruimtelijke ordening. 
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Uitsnede NSL-viewer met in rood de projectlocatie; bron: nsl-monitoring.nl 
 
Het aspect “Luchtkwaliteit” is geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling 

5.10  Bodemkwaliteit 
Ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening dient inzicht te bestaan in de bodemkwaliteit 
teneinde de geschiktheid van de bodemkwaliteit voor een beoogde (nieuwe) bestemming te kunnen 
aantonen. Bij een bestemmingswijziging is het van belang dat de bodemkwaliteit geschikt is voor de 
beoogde bestemming en de daarin toegestane gebruiksvormen. Met het nieuwe bouwvlak zal de 
bestemming niet wijzigen.  
 
Op 26 maart 2013 heeft er een verkennend bodemonderzoek plaatsgevonden om steekproefsgewijs 
de actuele bodemkwaliteit vast te stellen. Het onderzoek is als bijlage aan dit bestemmingsplan 
toegevoegd. De conclusie luidt als volgt;  
“In de bovengrond is plaatselijk een lichte verontreiniging met zink en Pcb aangetroffen. In de 
ondergrond en in het grondwater zijn geen verontreinigingen aangetroffen.  
 
Daar zink en PCB in de bovengrond de desbetreffende achtergrondwaarden overschrijden, dient de 
onderzoekshypothese “onverdacht” te worden verworpen. 
 
Formeel gezien is de bodem op de locatie niet geheel vrij van bodemverontreiniging. Gezien de aard 
en mate van de aangetroffen verontreiniging is nader onderzoek niet noodzakelijk. Er bestaan uit 
bodemkwaliteitsoogpunt geen beperkingen ten aanzien van de geplande uitbreidingen. De gemeente 
is in het kader van de omgevingsvergunning echter het bevoegd gezag. 
 
In het kader van dit onderzoek is geen specifiek onderzoek (conform NEN 5707 en NEN 5897) verricht 
naar het voorkomen van asbest in de bodem, puin en op het maaiveld. Wel heeft een inspectie van het 
terrein plaatsgevonden. In de vrijkomende grond, het puin en op het maaiveld zijn geen 
asbestverdachte materialen aangetroffen. Het voorliggende onderzoek doet geen bindende uitspraak 
over de aan- of afwezigheid van asbest in de bodem binnen de onderzoekslocatie.  
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De aanwezige puinlaag is niet meegenomen in onderhavig onderzoek daar deze geen onderdeel van 
de bodem uitmaakt. 
 
Opgemerkt wordt dat een bodemonderzoek niet kan worden gebruikt van een partij vrijkomende 
grond. Hiertoe dient formeel een partijkeuring uitgevoerd te worden.” 
 
Het aspect “Bodemkwaliteit” is geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. 

 

5.11  Externe Veiligheid 
Bepaalde maatschappelijke activiteiten brengen risico's op zware ongevallen met mogelijk grote 
gevolgen voor de omgeving met zich mee. Externe veiligheid richt zich op het beheersen van deze 
risico's. Het gaat daarbij om onder meer de productie, opslag, transport en gebruik van gevaarlijke 
stoffen. Dergelijke activiteiten leggen beperkingen op aan de omgeving. Door voldoende afstand 
tussen risicovolle activiteiten en bijvoorbeeld woningen kan voldaan worden aan de normen. Aan de 
andere kant is de ruimte schaars en het rijksbeleid erop gericht de schaarse ruimte zo efficiënt 
mogelijk te benutten. Het ruimtelijk beleid en het externe veiligheidsbeleid moeten dus goed worden 
afgestemd.  

De wetgeving rond externe veiligheid richt zich op het beschermen van kwetsbare en beperkt 
kwetsbare objecten. Kwetsbaar zijn onder meer woningen, onderwijs- en gezondheidsinstellingen en 
kinderopvang- en dagverblijven. Beperkt kwetsbaar zijn onder meer kantoren, winkels, horeca en 
parkeerterreinen. 

Ten behoeve van de inpassing van de gewenste activiteiten en dan met name de functie “kantoren” is 
gekeken of met de voorgenomen ontwikkeling deze kantoren niet in de buurt van een risicobron 
komen te liggen. Er is op basis van de risicokaart van de provincie Noord-Brabant geïnventariseerd in 
hoeverre er sprake is van veiligheidsgevaren vanuit de omgeving. 

 
Uitsnede uit de Risicokaart; bron: Provincie Noord-Brabant 
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Bevi-inrichtingen 
Er is in de directe nabijheid van het plangebied een aantal bedrijven aanwezig die volgens het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen (Bevi) een veiligheidscontour hebben. Deze veiligheidscontour reikt niet 
over het plangebied. 

Transport gevaarlijke stoffen 
In de nabijheid van de projectlocatie zijn geen wegen aangewezen als transportroutes van gevaarlijke 
stoffen. 
Kabels en leidingen 
Er zijn in en in de directe nabijheid van het plangebied geen gastransportleidingen dan wel 
andersoortige kabels of leidingen aanwezig waarvoor een veiligheidszone geldt, die een belemmering 
vormen. 
Vanuit het aspect 'externe veiligheid' zijn er geen belemmeringen voor de voorgestane ontwikkeling 
  

5.12  Technische infrastructuur 
Planologische relevante leidingen zijn leidingen die bescherming in het bestemmingsplan behoeven. 
Dit zijn bijvoorbeeld rioolwaterpersleidingen met een grote diameter en waterleidingen met een 
regionale functie. Op deze leidingen zijn geen veiligheidsafstanden van toepassing, maar wordt wel 
rekening gehouden met een zakelijk rechtstrook van de leidingen. Door binnen deze strook een 
bouwverbod op te nemen, wordt beschadiging van de leiding voorkomen. In of nabij het plangebied 
zijn geen planologisch relevante leidingen aanwezig. 

5.13  Duurzaamheid 
De beoogde ontwikkeling voorkomt een ontwikkeling in het landelijk gebied en intensiveert het stedelijk 
gebied. Het bouwplan voorziet daarmee in duurzaam ruimtegebruik. De ontwikkeling wordt middels de 
aanleg van een Beukenhaag op een duurzame wijze landschappelijk ingepast.  De inititiatiefnemer 
heeft de ambitie om de nieuwbouw energieneutraal te realiseren waarbij de doelstelling is om het 
gebouw gasloos te realiseren. De initiatiefnemer wil laten onderzoeken of het te realiseren 
dakoppervlak met zonnecellen, behalve voor eigen energiegebruik, ook benut kan worden voor een 
zogenaamd postcoderoos-project waarbij de overtollig gegenereerde energie van de te realiseren 
zonnepanelen gesaldeerd kan worden met de behoefte aan energie van de omliggende bewoners. 
Ten aanzien van het natuur-inclusief bouwen is aangegeven dat er ca. 1480m² groen in plaats van 
bestaande verharding in het gebied gerealiseerd zal worden. In de nieuwbouw zullen vleermuiskasten 
opgenomen worden voor de in het gebied aanwezige vleermuizen. 
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Hoofdstuk 6  Juridische planbeschrijving 
6.1  Verantwoording planvorm 
Het bestemmingsplan is een juridisch plan, dat bindend is voor de burgers en voor de overheid. Wat 
betreft systematiek van de integrale herziening is aangesloten bij de Standaard Vergelijkbare 
Bestemmingsplannen 2012 (SVBP). 
Er is sprake van een specifiek bestemmingsplan voor meerdere aaneengesloten kadastrale percelen, 
een postzegelplan. Het perceel ligt in het recente bestemmingsplan De Run 2008, herziening I, 2010. 
Dit postzegelplan sluit qua systematiek en bestemming zo veel mogelijk aan op dit bestemmingsplan.  
 

6.2 Systematiek bestemmingen 
De systematiek van de regels kan worden samengevat aan de hand van de hoofdstukindeling. De 
regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken. 
1. Hoofdstuk 1 'Inleidende Regels' gaat in op de begripsomschrijvingen en de wijze van meten. 
2. In hoofdstuk 2 van de regels - 'Bestemmingsregels’- wordt een regeling gegeven voor de 

bestaande functies in het plangebied die positief zijn bestemd. Bepaald is welke vormen van 
gebruik en bouwwerken rechtstreeks (dus zonder voorafgaande wijziging of afwijking) zijn 
toegestaan. Indien een bepaalde vorm van bebouwing past binnen de doeleinden van de 
bestemming en voldaan is aan de bouwregels, dan kan hiervoor in de regel zonder meer een 
omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen worden verleend. 

3. In hoofdstuk 3 zijn de algemene regels weergegeven (anti-dubbeltelbepaling, algemene 
bouwregels etc.). 

4. In hoofdstuk 4 zijn de overgangs- en slotbepalingen opgenomen. 
 

6.3 Artikelsgewijze toelichting 
Hoofdstuk 1 Inleidende regels 
Begrippen 
In dit artikel is omschreven wat in onderhavig plan onder een aantal van de in de regels gebruikte 
begrippen wordt verstaan. 
 
Wijze van meten 
In dit artikel is vastgelegd hoe bij de toepassing van de bouwregels van onderhavig plan moet worden 
gemeten. 
 
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 
Het bestemmingsplan kent de bestemmingen Bedrijventerrein en Verkeer – Verblijfsgebied. Hierna 
volgt een korte toelichting op deze bestemmingen.  
 
Bedrijventerrein 
Het plan voorziet in de realisatie van een bouwmarkt. Deze functie is specifiek bestemd. Daarnaast 
zijn in het algemeen bedrijven tot categorie 3 toegestaan. De situering van gebouwen is vastgelegd 
door middel van een bouwvlak. Daarnaast zijn diverse bepalingen opgenomen over afstand tot de 
zijdelingse perceelsgrenzen alsmede voor bouwhoogten. Door middel van een omgevingsvergunning 
is het mogelijk om andere vormen van bedrijvigheid toe te staan. Zo is er een aanduiding voor de 
bouwmarkt opgenomen en apart voor de zakelijke drive-inn in de vorm van “groothandel”. Ter 
verzekering van de aanleg en instandhouding van de beukenhaag is een verplichting in de regels 
opgenomen.   
 
Verkeer - Verblijfsgebied 
De bestemming Verkeer - Verblijfsgebied heeft betrekking op de openbare ruimte aan de westzijde 
van het terrein. Binnen de bestemming mogen uitsluitend gebouwen in de vorm van nutsvoorzieningen 
worden gebouwd. 
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Hoofdstuk 3: Algemene regels 
Anti-dubbeltelregel 
Deze bepaling wordt opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een bestemmingsplan 
bepaalde gebouwen en bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel mogen 
beslaan, het opengebleven terrein niet nog eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw of 
bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld. 
 
Algemene bouwregels 
In de algemene bouwregels is een bepaling opgenomen ten aanzien van ondergeschikte bouwdelen. 
 
Algemene gebruiksregels 
In dit artikel zijn bepaalde specifieke gebruiksregels opgenomen voor het gebruik van de gronden en 
bouwwerken binnen het gehele plangebied.  
 
Algemene afwijkingsregels 
In deze bepaling wordt aan het bevoegd gezag de bevoegdheid gegeven om afwijking te verlenen van 
bepaalde, in het bestemmingsplan geregelde, onderwerpen.  
 
Hoofdstuk 4: Overgangs- en slotregels 
Overgangsrecht 
In deze bepaling wordt vorm en inhoud gegeven aan het overgangsrecht. Deze regeling is op grond 
van de Wro verplicht. 
 
Slotregel 
Als laatste wordt de slotbepaling opgenomen. Deze bepaling bevat zowel de titel van het plan als de 
vaststellingsbepaling. 
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Hoofdstuk 7  Economische uitvoerbaarheid  
 
De beoogde ontwikkeling betreft een particulier initiatief. De grond en het pand is in eigendom van een 
particulier waardoor er geen kosten zijn voor de gemeente als gevolg van de wijziging van de 
bestemming. De kosten die gemaakt worden bij de uitvoering van de ontwikkeling zijn voor rekening 
van de initiatiefnemer. De initiatiefnemer draagt ook de procedurele kosten. Eventuele kosten voor de 
gemeente zijn hiermee afgedekt en de ontwikkeling wordt daardoor financieel uitvoerbaar geacht.  
 
Als met een wijzigingsplan een bouwplan, zoals gedefinieerd in artikel 6.2.1 
Besluit ruimtelijke ordening, mogelijk wordt gemaakt, dient conform artikel 6.12 Wet ruimtelijke 
ordening een exploitatieplan te worden opgesteld. Deze eis geldt niet indien het kostenverhaal 
anderszins is verzekerd. In deze procedure is de exploitatie gewaarborgd door een privaatrechtelijke 
-met de initiatiefnemer te sluiten- overeenkomst over de verdeling van de kosten bij de 
grondexploitatie. Voorgaand aan het besluit omtrent vaststelling van het wijzigingsplan zal daarom 
worden besloten dat het niet noodzakelijk is om een exploitatieplan vast te stellen. 
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Hoofdstuk 8  Procedure  
 

8.1  Vooroverleg 
Artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) geeft aan dat bij de voorbereiding van een 
bestemmingsplan burgemeester en wethouders overleg met de besturen van bij het plan betrokken 
waterschappen plegen. Waar nodig plegen zij tevens overleg met besturen van andere gemeenten, 
met de provincie, de inspecteur voor de ruimtelijke ordening en met eventuele andere diensten van 
Rijk en provincie die belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn. 
  
In het kader van het vooroverleg is het concept-ontwerpbestemmingsplan 'De Run 3112’ op 7 mei 
2018 toegezonden aan diverse overleginstanties. 
De Gasunie, het waterschap De Dommel en het Rijksvastgoedbedrijf van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben gereageerd en gemeld te kunnen instemmen met 
het plan. Tevens hebben zij aangegeven dat er geen aanleiding bestaat tot het maken van 
opmerkingen. 
  
Provinciale Staten hebben de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid vastgelegd in de 
Structuurvisie Ruimtelijke Ordening en de te beschermen provinciaal ruimtelijke belangen in de 
Verordening ruimte. In het kader van het wettelijk vooroverleg is gebruik gemaakt van het e-formulier. 
Hierin is ingevuld dat er sprake is van een bestaand stedelijk gebied, waarbij geen aanduidingen van 
toepassing zijn. 
De provincie heeft zich beperkt tot de vraag hoe het bestemmingsplan zich verhoudt tot de provinciale 
belangen die op basis van het provinciaal ruimtelijk beleid relevant zijn. De Provincie heeft reactie 
gegeven op het plan. De Provincie heeft gevraagd om toelichting over de wijze waarop de ontwikkeling 
zich verhoudt tot de afspraken in het kader van het regionaal ruimtelijk overleg (RRO). Dit heeft geleid 
tot aanvulling van de verantwoording van het provinciaal beleid in de toelichting van het plan. Met deze 
nadere onderbouwing is de reactie van de Provincie beantwoord en kan het wettelijk overleg als 
afgerond worden beschouwd. 
 
  

8.2  Vervolg van de procedure 
Op de voorbereiding van een bestemmingsplan is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
van toepassing. Met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening dient de kennisgeving als 
bedoeld in artikel 3:12 van de Awb in de Staatscourant en een huis-aan-huis blad te worden geplaatst 
en via elektronische weg te geschieden. Tevens dient de kennisgeving te worden toegezonden aan de 
wettelijke overlegpartners. 
Het ontwerpbestemmingsplan wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd. In deze termijn is een 
ieder in de gelegenheid gesteld schriftelijk een zienswijze op het ontwerpwijzigingsplan in te dienen. 
 
Vervolgens kan het bestemmingsplan worden vastgesteld. Tegen het besluit tot vaststelling staat 
direct beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Direct na de 
beroepstermijn treedt het plan in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. In dat laatste 
geval wordt de werking van het vaststellingsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. 
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Bijlagen 
1. Ladderonderbouwing 
2. Verkennend bodemonderzoek 

 


