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Raadsbesluit 
 
volgnummer : 19.016 / 19bs00035 
datum raad : 2 juli 2019 
agendapunt : 7.7 
onderwerp : Vaststellen bestemmingsplan 'Zittard 22' 
 
 
 
De raad van de gemeente Veldhoven; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2019, nr. 19.015   
 
overwegende dat: 

- het ontwerpbestemmingsplan ‘Zittard 22’ van 18 januari 2019 tot en met 28 
februari 2019 ter inzage heeft gelegen met de mogelijkheid om hier 
zienswijzen tegen in te dienen; 

- tegen dit ontwerpbestemmingsplan één zienswijze is ingediend; 
 
gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet 
bestuursrecht; 
 
 

b e s l u i t : 
 
1. Het bestemmingsplan 'Zittard 22' overeenkomstig geometrisch bepaalde 

planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0861.BP00118-0401.gml met 
bijbehorende bestanden, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is 
ontleend aan het BGT en is opgeslagen onder nummer o_NL.IMRO.0861.BP00118-
0401, gewijzigd vast te stellen;   

2. De beantwoording op de ingekomen zienswijze zoals verwoord in de bij dit besluit 
behorende en als zodanig gewaarmerkte ‘Notitie van beantwoording zienswijze 
bestemmingsplan Zittard 22’ vast te stellen. 

3. De provincie te verzoeken in te stemmen met versnelde publicatie van het 
bestemmingsplan ‘Zittard 22’. 

 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 2 juli 2019 
 
 
 
 
 
 
mr. G.M.W.M. Wasser  M.J.A. Delhez 
griffier  voorzitter 
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Datum besluitraad  : 2 juli 2019  Datum oordeelraad : 11 juni 2019  
Agendapunt :  Datum B en W : 21 mei 2019  

Volgnummer : 19.015 / 19bs00034   Programma begroting : 8 
Gewijzigd voorstel :  Taakveld : 8.3 
Portefeuillehouder : A. van den Oever  

 
 

Adviesnota raad 

Vaststellen bestemmingsplan 'Zittard 22'  
 

Samenvatting 

 
Voor de locatie Zittard 22 is een ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht om 
uitbreiding van het bestaand woonbestemmingsvlak mogelijk te maken. 
Privaatrechtelijk is daarnaast overeengekomen dat de eigenaar het noordelijk gedeelte 
van de huidige tuin aansluitend aan het aangrenzende bosperceel zal herinrichten als 
bos en dat de bestemming van deze gronden wordt gewijzigd naar ‘Bos’. Tegen dit 
ontwerpbestemmingsplan is één zienswijze ingediend. 
 
Beslispunten 

 
1. Het bestemmingsplan 'Zittard 22' overeenkomstig geometrisch bepaalde 

planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0861.BP00118-0401.gml met 
bijbehorende bestanden, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is 
ontleend aan het BGT en is opgeslagen onder nummer o_NL.IMRO.0861.BP00118-
0401, gewijzigd vast te stellen.  

2. De beantwoording op de ingekomen zienswijze zoals verwoord in de bij dit besluit 
behorende en als zodanig gewaarmerkte ‘Notitie van beantwoording zienswijze 
bestemmingsplan Zittard 22’ vast te stellen. 

3. De provincie te verzoeken in te stemmen met versnelde publicatie van het 
bestemmingsplan ‘Zittard 22’.  

 
Inleiding 

 
Voor de locatie Zittard 22 is een ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht om 
uitbreiding van het bestaand woonbestemmingsvlak ten behoeve van tuin bij de 
bestaande woning mogelijk te maken. Hierbij wordt een deel van een onbebouwd 
agrarisch perceel van 1.106 m² toegevoegd aan de woonbestemming. 
 
Met de eigenaar is verder privaatrechtelijk overeengekomen dat het noordelijk 
gedeelte van de huidige tuin met een omvang van 316 m² aansluitend aan het 
bestaand aangrenzend bosperceel wordt heringericht als bos en dat de bestemming 
van deze gronden wordt gewijzigd naar ‘Bos’. 
 
Op onderstaande afbeelding zijn de wijzigingen ten opzichte van het huidige vigerende 
bestemmingsplan weergegeven. 
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Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 18 januari 2019 tot en met 
28 februari 2019. Tijdens deze periode is één zienswijze binnengekomen. 
 
Relevante (wettelijke) beleidskaders 

 

• Artikel 3.1, lid 1 Wet ruimtelijke ordening: vaststellen bestemmingsplan; 
• Artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening: procedurebepalingen rondom het 

bestemmingsplan; 
• Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven; 
• Provinciale Verordening ruimte.  

 

Beoogd effect 

 

Het bieden van juridisch-planologische ruimte voor de uitbreiding van het 
woonbestemmingsvlak op het adres Zittard 22.  
 

Argumenten 

 

1.1 Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad een bestemmingsplan vast te stellen. 

De gemeenteraad is bevoegd het bestemmingsplan vast te stellen. Ook is de 
gemeenteraad bevoegd te oordelen over eventueel ingediende zienswijzen. Tegen 
het ontwerpbestemmingsplan is één zienswijze ingediend. 

 
1.2 Het bestemmingsplan is een onderdeel van de tegenprestatie voor de 

grondverwerving door de gemeente. 

Ten behoeve van de aanleg van de gebiedsontsluiting Zilverbaan, ten noordoosten 
van de planlocatie, diende de gemeente gronden aan te kopen. Als onderdeel van 
de tegenprestatie voor deze grondverwerving is in een privaatrechtelijke 
overeenkomst vastgelegd, dat het bestaande woonbestemmingsvlak aan de 
Zittard 22 mag worden vergroot en dat de gemeente hiertoe een 
bestemmingsplan opstelt.  

 

2.1 Het bestemmingsplan is een onderdeel van de tegenprestatie voor de 

grondverwerving door de gemeente. 

Tegen het ontwerpbestemmingsplan is door één reclamant een zienswijze 
ingediend. De zienswijze richt zich deels op de verduidelijking van de toelichting 
bij het bestemmingsplan. In de notitie van beantwoording van de zienswijze is in 
de gemeentelijke reacties uitleg gegeven aan onderdelen uit de toelichting waar 
verduidelijking om wordt gevraagd.  
De zienswijze geeft daarnaast aanleiding de raad voor te stellen het 
bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Om de zorg van reclamant weg te 
nemen wordt in artikel 8.2, lid c, sub 2 (strijdig gebruik) expliciet opgenomen dat 
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het gebruik van de gronden als parkeerplaats voor voer- en vaartuigen niet is 
toegestaan. 
 
Voor een goed beeld van de inhoud van de zienswijze, de voorgestelde 
gemeentelijke reacties en de hieruit voortvloeiende aanpassing van het 
bestemmingsplan wordt verwezen naar bijgevoegde “Notitie van beantwoording 
zienswijze bestemmingsplan ‘Zittard 22’”. 

 
3.1 Onnodige vertraging wordt voorkomen 

Een gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan moet volgens het bepaalde in de 
wetgeving eerst naar de provincie worden toegestuurd, waarbij een reactie 
termijn voor de provincie geldt van 6 weken. De voorgestelde wijziging heeft geen 
betrekking op provinciale belangen. Omdat er geen sprake is van provinciale 
belangen kan een verzoek worden ingediend tot versnelde publicatie zodat de 
termijn van 6 weken niet hoeft te worden afgewacht en onnodige vertraging wordt 
voorkomen. 

 

Kanttekeningen en risico’s 

 

1.1 Beroep tegen bestemmingsplan is mogelijk. 

Na vaststelling van het bestemmingsplan kan beroep worden ingediend bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan de uitvoering van 
het plan vertragen. 

 

Financiën 

 
Tussen de gemeente en de eigenaar van het perceel Zittard 22 is een koop- en 
verkoopovereenkomst gesloten om de ontwikkeling en realisatie van de Zilverbaan 
mogelijk te kunnen maken. Ten behoeve van het vergroten van de bestaande 
woonbestemming op Zittard 22 zijn in deze overeenkomst aanvullende afspraken 
opgenomen. In de aanvullende afspraken is vastgelegd dat de kosten voor het 
opstellen van het bestemmingsplan voor rekening zijn van de gemeente en ten laste 
komen van het project ‘707202 (Zilverbaan). De kosten bedragen naar verwachting:  
€ 6.890, -. Binnen dit project zijn voldoende middelen beschikbaar. 
 

Communicatie en samenspraak 

 
Op 2 april 2019 heeft een gesprek plaatsgevonden met de indiener van de zienswijze, 
waar is gesproken over de zienswijze en de ambtelijke reactie van de gemeente. 
Het vastgestelde bestemmingsplan wordt op de gebruikelijke, wettelijk 
voorgeschreven, wijze bekend gemaakt in de Staatscourant, via DROP (voorheen 
GVOP, het elektronisch gemeenteblad voor officiële bekendmakingen), waarvan een 
verkorte melding wordt geplaatst in het Veldhovens Weekblad en verder digitaal via 
de gemeentelijke website en www.ruimtelijkeplannen.nl.  
 
Uitvoering / planning 

 
Na gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan door de raad wordt het 
bestemmingsplan toegestuurd naar de provincie. Daarna wordt het bestemmingsplan 
gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kan 
beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn 
geweest een zienswijze naar voren te brengen.  
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Bijlagen 

 
 Ontwerpbestemmingsplan ‘Zittard 22’ (zie www.ruimtelijkeplannen.nl, planIdn: 

NL.IMRO.0861.BP00118-0301); 
 Raadsbesluit;  
 Notitie van beantwoording zienswijze bestemmingsplan ‘Zittard 22’.  

 
 
 
Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad 

De oordeelsraad adviseert dit agendapunt ongewijzigd als hamerstuk te agenderen 
voor de besluitvormende raadsvergadering op 2 juli 2019. 
 
D66 vraagt zich af wat de (financiële) consequenties voor de gemeente zijn indien de 
raad beslist om niet in te stemmen met dit bestemmingsplan. 
 

 

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad 

In de koopovereenkomst over de benodigde grond voor de aanleg van de Zilverbaan 
zijn afspraken gemaakt met de eigenaar van het perceel Zittard 22. Hierin is 
afgesproken dat het woonbestemmingsvlak vergroot zou worden, zoals in het 
bestemmingsplan ‘Zittard 22’ is geregeld. Mocht de gemeente niet aan deze 
inspanningsverplichting voldoen, dan is bepaald dat zij hiervoor een boetebedrag moet 
betalen. Dit is de uitkomst geweest van de onderhandelingen over de te kopen grond 
voor de Zilverbaan. Overigens komt het vaker voor dat de gemeente in het kader van 
grondonderhandelingen afspraken over aanpassingen van een bestemmingsplan met 
eigenaren maakt om op deze manier te zoeken naar voor beide partijen aanvaardbare 
oplossingen.  
 
De behandeling in de oordeelsvormende raadsvergadering is geen aanleiding de 
stukken te wijzigen.  
 
Burgemeester en wethouders van Veldhoven, 
 
 
 
 
 
H.J. de Ruiter      M.J.A. Delhez 
secretaris                                     burgemeester 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notitie beantwoording zienswijze 

bestemmingsplan ‘Zittard 22’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Veldhoven 
Juli 2019 
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1 Inleiding 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Zittard 22’ is op 16 januari 2019 bekendgemaakt via 
een publicatie in de Staatscourant en het Veldhovens Weekblad.  
 
Het bestemmingsplan vergroot het bestemmingsvlak ‘Wonen’ van het perceel Zittard 
22. 
 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van vrijdag 18 januari 2019 tot en met donderdag 
28 februari 2019 ter inzage gelegen in het gemeentehuis van Veldhoven. Naast deze 
ter inzage legging was het ontwerpbestemmingsplan digitaal te raadplegen via de 
website www.ruimtelijkeplannen.nl.  
 
Tijdens de termijn van ter inzage legging is één zienswijze ingediend. Op 2 april 2019 
heeft een gesprek plaatsgevonden met de indiener van de zienswijze (reclamant), 
waar is gesproken over de zienswijze en de ambtelijke reactie van de gemeente.  
 
In paragraaf 2 wordt de ingediende zienswijze besproken en wordt aangegeven of 
deze zienswijze heeft geleid tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan.  
 

2 Ingediende zienswijze 

Van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen is gebruik gemaakt door: 
 
Reclamant 1 
 
De ingediende zienswijze is binnen de gestelde termijn ontvangen en ontvankelijk. De 
zienswijze wordt in paragraaf 2.1 besproken. Hierbij is de zienswijze cursief gedrukt 
en wordt vervolgens een reactie gegeven.  
 
2.1 Reclamant 1 

 
Zienswijze: 
a. In het bestemmingsplan is enerzijds opgenomen dat er geen sprake is van 

uitbreiding van bebouwingsmogelijkheden en anderzijds dat de uitbreiding van het 
bestaand woonperceel een eventueel toekomstige stedelijke transformatie niet in 
de weg staat. Deze twee opmerkingen lijken elkaar tegen te spreken. Het is niet 
duidelijk wat hiermee wordt bedoeld.  

 
Reactie gemeente: 
De voorgenomen ontwikkeling is getoetst aan de beleidskaders van de verschillende 
overheden. In de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan zijn in hoofdstuk 3 de 
conclusies hiervan weergegeven. Volgens de Provinciale Structuurvisie Ruimtelijke 
Ordening maakt de planlocatie Zittard 22 onderdeel uit van het landelijk gebied 
alsmede het zoekgebied voor verstedelijking. De aanduiding zoekgebied 
verstedelijking geeft aan dat het transformeren van buitengebied naar stedelijk gebied 
(wonen, werken, voorzieningen, stedelijk groen) afweegbaar is als dat nodig is om in 
de stedelijke ruimtebehoefte te voorzien. Met de zinsnede dat ‘de uitbreiding van het 
bestaand woonperceel een eventueel toekomstige stedelijke transformatie niet in de 
weg staat’ wordt bedoeld dat de uitbreiding van het woonperceel volgens voorliggend 
bestemmingsplan niet in strijd is met het provinciaal ruimtelijk beleid. Door de 
uitbreiding van het bestaande woonperceel kan immers altijd nog een transformatie in 
dit gebied naar stedelijk gebied plaatsvinden.  
 
Met de zinsnede dat er geen sprake is van uitbreiding van de 
bebouwingsmogelijkheden wordt gedoeld op het feit dat in het voorliggende 
bestemmingsplan geen extra bebouwingsmogelijkheden worden gecreëerd ten 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://mycorsanxt/scripts/wsisa.dll/WService=ws_prod/api/object?object_type=S&object_id=19.02339
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opzichte van het geldende bestemmingsplan. Wel wordt de locatie waar gebouwd mag 
worden uitgebreid en gewijzigd. 
Het is begrijpelijk dat het gestelde in hoofdstuk 3 van de toelichting verwarrend is, 
vandaar dat dit verduidelijkt zal worden in de toelichting. 
  
Conclusie: 
De zienswijze geeft aanleiding om het gestelde in de toelichting op blz. 8 (cursief 
gedrukt) te verduidelijken. 
 
Zienswijze: 
b. In het bestemmingsplan is opgenomen dat middels een voorwaardelijke 

verplichting is geborgd dat bestaande opstallen op het noordelijke gedeelte van het 
bestaande woonperceel worden gesloopt. Het is niet duidelijk wat hiermee wordt 
bedoeld en het toevoegen van een foto/plattegrond kan deze bepaling meer 
specificeren.  

 
Reactie gemeente: 
Een voorwaardelijke verplichting is een planregel die verplicht tot het uitvoeren van 
bepaalde maatregelen voordat een nieuwe ontwikkeling wordt gerealiseerd. In artikel 
4.4.3 “Voorwaardelijke verplichting sloop gebouwen in Bos” is opgenomen dat het in 
gebruik nemen van de gronden ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van 
wonen – voorwaardelijke verplichting’ voor woondoeleinden, uitsluitend is toegestaan 
indien de aanwezige gebouwen binnen de bestemming ‘Bos’ zijn gesloopt. Met de 
eigenaar is afgesproken dat deze de bestaande gebouwen binnen het gebied dat is 
bestemd als ‘Bos’ eerst moet slopen voordat de eigenaar het huidige woonperceel mag 
uitbreiden. In onderstaande afbeelding wordt in het groen gearceerde gebied 2A met 
rode vakken aangegeven waar de huidige aanwezige gebouwen staan die eerst door 
de eigenaar gesloopt moeten worden voordat het paars gearceerde gebied 1 door de 
eigenaar in gebruik mag worden genomen.  
 

 
Conclusie: 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
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Zienswijze: 
c. In het bestemmingsplan is opgenomen dat de achterzijde van het bestaand 

woonperceel wordt bestemd en ingericht als ‘Bos’. De achterzijde van het 
woonperceel is echter al bos, of wat daar voor door moet gaan. Beter is het om het 
bestaande agrarische perceel, dat beoogd bestemd te worden tot woonperceel, 
wordt ingericht als bosperceel. Het zou meer duidelijkheid geven als er middels 
een plattegrond aangegeven wordt waar het bosperceel komt. 

 
Reactie gemeente: 
Ten behoeve van de ruimtelijke kwaliteitsbijdrage wordt, in aansluiting op een 
bestaand bosperceel, de bestemming van het noordelijk gedeelte van het huidige 
woonperceel met een omvang van 316 m² omgezet naar een bosbestemming. Hierbij 
worden de bestaande gebouwen op dit gedeelte van het perceel gesloopt. Aan de 
achterzijde van het woonperceel staan op dit moment bomen, maar het gebied is nog 
niet bestemd als ‘Bos’. Op de verbeelding, te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl, is te zien welk gebied als ‘Bos’ en welk gebied als ‘Wonen’ 
is bestemd. 
Op onderstaande afbeeldingen zijn de huidige en beoogde bestemmingen 
weergegeven, waarbij de kleur groen de bestemming ‘Bos’ aangeeft, de kleur geel de 
bestemming ‘Wonen’ en de kleur lichtgroen de bestemming ‘Agrarisch’. Dit 
verduidelijkt de locatie waar het nieuwe bosperceel komt te liggen.  
 

 
  Huidig bestemmingsplan    Ontwerpbestemmingsplan Zittard 22  
  Kernrandgebied    
 
Conclusie: 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Zienswijze: 
d. In het bestemmingsplan is de volgende regel opgenomen: “Aanleg recreatieve 

voorzieningen ten behoeve van extensief recreatief medegebruik”. Recreatief 
gebruik van het perceel kan echter niet plaatsvinden zonder dat er overlast 
ontstaat. Graag zo aanpassen dat er géén recreatief gebruik van het perceel 
mogelijk is.  

 
Reactie gemeente: 
Er zijn regionale afspraken gemaakt hoe met de kwaliteitsverbetering bij ruimtelijke 
ontwikkelingen wordt omgegaan. Deze afspraken zijn vastgelegd in de 
Landschapsinvesteringsregel De Kempen (LIR De Kempen). Om de ontwikkeling van 
een uitbreiding van een bestaand woonbestemmingsvlak mogelijk te maken dient de 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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ruimtelijke kwaliteit verbeterd te worden. In de toelichting bij het 
ontwerpbestemmingsplan wordt een opsomming gegeven van de mogelijkheden hoe 
hieraan bijgedragen kan worden. De aanleg van recreatieve voorzieningen ten 
behoeve van extensief recreatief medegebruik is één van deze mogelijkheden. In 
voorliggend bestemmingsplan wordt echter niet voor deze mogelijkheid gekozen. Het 
bestemmingsplan wordt immers ingezet op de herinrichting van een gedeelte van de 
tuin naar een bosperceel alsmede de bijbehorende bestemmingswijziging naar ‘Bos’ en 
de sloop van de bestaande bijgebouwen in het bosgebied. Dit is de ruimtelijke 
kwaliteitsverbetering ten behoeve van de ruimtelijke ontwikkeling bij Zittard 22. 
Hiermee wordt daardoor voldaan aan de vereiste ruimtelijke kwaliteitsbijdrage.  
 
Conclusie: 
Er is geen sprake van aanleg van recreatieve voorzieningen ten behoeve van extensief 
recreatief medegebruik. Er hoeft daarom ook geen aanpassing van het 
bestemmingsplan plaats te vinden. 
 
Zienswijze: 
e. Reclamant geeft aan dat het plangebied vrij moet blijven van de mogelijkheid om 

deze ruimte als parkeerplaats o.i.d. te kunnen gebruiken.  
 
Reactie gemeente: 
In artikel 4.1 sub b is opgenomen dat het bestemmingsvlak ‘Wonen’ onder andere 
bedoeld is voor parkeervoorzieningen. Op 2 april 2019 is reclamant uitgenodigd voor 
een gesprek om de zienswijze nader toe te lichten. De voornaamste zorg van 
reclamant bij dit punt is de angst dat het terrein gebruikt zal worden voor parkeren 
van landbouwkundige voortuigen. Tijdens het gesprek is verduidelijkt dat de 
bestemming van het perceel ‘Wonen’ wordt en dat het perceel enkel voor deze 
doeleinden danwel ‘aan-huis-verbonden beroep of bedrijf’ mag worden gebruikt. Het 
parkeren van landbouwkundige voertuigen voor bedrijfsmatige activiteiten is dan ook 
niet mogelijk.  
 
Conclusie: 
De zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. Om de zorg 
van reclamant weg te nemen, wordt in artikel 8.2, lid c, sub 2 ‘Strijdig gebruik’ 
expliciet opgenomen dat het gebruik van de gronden als parkeerplaats voor voer- en 
vaartuigen niet is toegestaan.  
 
Zienswijze: 
f. In de toelichting is in paragraaf 4.9 het volgende opgenomen: “Er geldt een 

onderzoekplicht bij bodemingrepen met een omgang van meer dan 250 m². De 
bestaande woning wordt niet gewijzigd en de gezamenlijke bebouwingsoppervlakte 
van eventueel te herbouwen bijgebouwen bedraagt niet meer dan 150 m². 
Derhalve is archeologische onderzoek niet noodzakelijk.” 
Het gaat toch niet om de bebouwing die er staat maar om de m² meters dat het 
plan betreft? Mocht dit zo zijn, dan zal er wel een archeologisch onderzoek plaats 
moeten vinden. 

 
Reactie gemeente: 
De dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 2’ is van toepassing. Hiermee regelen 
we dat archeologische resten die daar mogelijk in de grond zitten, beschermd worden. 
Er zijn op dit moment geen plannen om de bestaande woning te verplaatsen. In het 
bestemmingsplan (artikel 4.2.2) is geregeld dat het totale oppervlak aan bijgebouwen 
maximaal 150 m² mag bedragen. Op basis van de huidige plannen is er geen 
archeologisch onderzoek noodzakelijk, omdat de verplichting pas geldt bij een 
bodemverstoring vanaf 250 m2. Dan geldt immers een plicht om archeologisch 
onderzoek uit te laten voeren. Mocht dit in de toekomst plaatsvinden, dan moet dit 
alsnog worden uitgevoerd.  
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Conclusie: 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Zienswijze: 
g. In het bestemmingsplan is opgenomen dat via een voorwaardelijke verplichting 

nader is geborgd dat conform de privaatrechtelijke overeenkomst de gronden ten 
noorden van het bestaande woonperceel pas voor woondoeleinden in gebruik 
genomen kunnen worden, nadat de aanwezige gebouwen ter plaatse van de 
opgenomen ‘Bosbestemming’ zijn gesloopt. Verder is opgenomen dat voor 
herbouw en verplaatsing van de bestaande woning een afwijkingsbevoegdheid is 
opgenomen. Tot slot is opgenomen dat conform de geldende regeling een 
afwijkingsmogelijkheid is opgenomen voor het kunnen toestaan van een grotere 
oppervlakte aan huis verbonden beroepen of bedrijven (tot maximaal 100 m²), 
alsmede mantelzorg. 
Hiermee wordt aangegeven dat er wel andere mogelijkheden zijn om te mogen 
bouwen. Het is wenselijk om deze regel aan te passen naar “Het is niet mogelijk 
om een bedrijfspand of andere gebouwen te realiseren op het nieuwe 
woongedeelte”. 

 
Reactie gemeente: 
Het bestemmingsplan vergroot de bestaande woonbestemming. Hierbij is het echter 
niet direct mogelijk om de woning te verplaatsen naar deze locatie (artikel 4.2.1, sub 
h). Dit zou wel mogelijk zijn als hiervoor een aparte procedure wordt gevolgd (een 
afwijkingsprocedure), maar dan moet wel voldaan worden aan de voorwaarden in het 
bestemmingsplan (zie artikel 4.3.1).  
Ook zijn er nog andere mogelijkheden in het bestemmingsplan opgenomen (zie artikel 
4.5). Denk hierbij aan het uitoefenen van een beroep of bedrijf aan huis of het 
mogelijk maken van een mantelzorgwoning. Ook voor deze mogelijkheden zijn aparte 
voorwaarden in het bestemmingsplan gesteld, om juist de kleinschaligheid hiervan en 
een goede inpassing in de omgeving te garanderen. Op basis van deze regeling is het 
echter niet mogelijk om een bedrijf in een bedrijfspand te realiseren.  
 
Conclusie: 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Zienswijze: 
h. In het bestemmingsplan is de volgende zin opgenomen: “Bosbestemming’ zijn 

gesloopt. Pouderoyen Compagnons Bestemmingsplan Zittard 22 te Veldhoven 27”. 
Onduidelijk is wat er wordt bedoeld met het cijfer 27.  

 
Reactie gemeente: 
De geciteerde zin is niet terug te vinden in het bestemmingsplan. Vermoed wordt dat 
met het cijfer 27 het paginanummer 27 wordt bedoeld. Mogelijk is het paginanummer 
overgenomen door het selecteren van de tekst, waarbij de voetnoot per abuis is 
meegenomen.  
 
Conclusie: 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
Zienswijze: 
i. Reclamant verzoekt het bestemmingsplan te wijzigen door hierin op te nemen dat 

een strook van 8 meter over de gehele lengte van de erfafscheiding tussen de 
percelen Zittard 22 en Zittard 24 groen moet blijven. 
 

Reactie gemeente: 
In het bestemmingsplan is nu opgenomen dat er niet gebouwd mag worden binnen 3 
meter van de grens van het perceel. Reclamant heeft op 2 april 2019 in het gesprek 
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aangegeven dat een afstand van 3 meter het vrije uitzicht belemmerd en het 
landelijke karakter op deze manier wordt verstoord. Reclamant stelt daarom een 
afstand van 8 meter in plaats van 3 meter voor. De gemeente heeft dit voorstel 
overwogen, maar ziet geen aanleiding om deze afstand te vergroten. De reden 
hiervoor is dat een afstand van 3 meter algemeen wordt toegepast bij 
bestemmingsplannen die betrekking hebben op het buitengebied en er geen redenen 
zijn om hier strengere regels te stellen. De woning van reclamant staat namelijk op 
voldoende afstand van de grens van het perceel en kan ook niet dichterbij geplaatst 
worden door het huidige bos.  
 
Conclusie: 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
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