
Bestemmingsplan 
‘Blaarthemseweg 83’ 

  

Plan ROS 

Adviesbureau voor ruimtelijke plannen 

 

Torenallee 20 (Strijp-S) 

5617 BC Eindhoven 

www.planros.nl 



 



Bestemmingsplan 
‘Blaarthemseweg 83’ 

 

 

Toelichting 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Veldhoven 

 

Ontwerp 

 

13 februari 2019 

 

NL.IMRO.0861.BP00119-0301 



  



5 

Inhoudsopgave 

Hoofdstuk 1. Inleiding .................................................................................................... 7 

1.1. Aanleiding .......................................................................................................... 7 

1.2. Ligging en plangrenzen ...................................................................................... 8 

1.3. Geldende bestemmingsplannen ....................................................................... 8 

1.4. Leeswijzer .......................................................................................................... 9 

 

Hoofdstuk 2. Gebieds- en projectprofiel ........................................................................ 11 

2.1. Projectgebied .................................................................................................. 11 

2.2. Projectprofiel ................................................................................................... 13 

 

Hoofdstuk 3. Beleidskader ............................................................................................ 17 

3.1. Rijksbeleid ....................................................................................................... 17 

3.2. Provinciaal beleid ............................................................................................ 22 

3.3. Gemeentelijk beleid ........................................................................................ 25 

 

Hoofdstuk 4. Planologische aspecten ............................................................................ 32 

4.1. Archeologie en cultuurhistorie ........................................................................ 32 

4.2. Water ............................................................................................................... 33 

4.3. Flora en fauna.................................................................................................. 40 

4.4. Verkeer en parkeren ....................................................................................... 41 

4.5. Kabels en leidingen.......................................................................................... 42 

 

Hoofdstuk 5. Milieuaspecten ........................................................................................ 44 

5.1. Bodem- en grondwaterkwaliteit ..................................................................... 44 

5.2. Geluid .............................................................................................................. 45 

5.3. Luchtkwaliteit .................................................................................................. 48 

5.4. Bedrijven en milieuzonering ........................................................................... 50 

5.5. Externe veiligheid ............................................................................................ 54 

5.6. Milieueffectrapportage ................................................................................... 58 

5.7. Duurzaamheid ................................................................................................. 60 

 

 



6 

Hoofdstuk 6. Uitvoerbaarheid ...................................................................................... 62 

6.1. Economische uitvoerbaarheid......................................................................... 62 

6.2. Maatschappelijke uitvoerbaarheid ................................................................. 63 

 

Hoofdstuk 7. Juridische planbeschrijving ....................................................................... 64 

7.1. Onderdelen bestemmingsplan ........................................................................ 64 

7.2. Toelichting op de verbeelding ......................................................................... 64 

7.3. Toelichting op de regels .................................................................................. 64 

 

Bijlagen  ............................................................................................................... 70 

 

 
 



7 

Hoofdstuk 1. Inleiding 

1.1. Aanleiding 

De initiatiefnemer van dit bestemmingsplan is eigenaar van het schoolterrein van DOE040 aan 

de Blaarthemseweg 83 in Veldhoven. Tot voor kort was dit terrein in gebruik door de Prins 

Willem Alexanderschool voor Speciaal en Voortgezet Speciaal ZML-onderwijs (VSO|PWA). Na de 

verhuizing van deze basisschool naar de Kempen Campus in juli 2016 is het pand leeg komen te 

staan. Inmiddels heeft DOE040 zijn intrek genomen in het pand. Initiatiefnemer wenst de 

gebruiksmogelijkheden van het terrein te verruimen. 

 

Het idee bestaat om een soort ‘mini-maatschappij’ op te richten waarin leren, werken en wonen 

vloeiend in elkaar overgaan. DOE040 is enkele jaren geleden opgericht en biedt zowel basis- als 

voortgezet onderwijs aan. Daarmee kunnen leerlingen zowel theoretische kennis als praktische 

kennis en vaardigheden opdoen waarmee ze zich als goed, verantwoordelijk en zelfstandig mens 

kunnen redden in de samenleving. Verder worden op het schoolterrein een aantal onderwijs- 

en school gerelateerde woningen gerealiseerd, die met het schoolgebouw worden verbonden 

door een gemeenschappelijke ruimte. Het is de bedoeling dat er een wisselwerking ontstaat 

tussen de leerlingen van de school en de toekomstige bewoners: de bewoners begeleiden de 

leerlingen en de leerlingen zullen de bewoners helpen met allerlei hand- en spandiensten.  

 

Om deze combinatie van leren en wonen mogelijk te maken, is een herziening van het 

bestemmingsplan noodzakelijk. Daarbij wordt de woonfunctie toegevoegd aan het bestaande 

schoolterrein. 

 

BRT-achtergrondkaart (pastel) met de ligging van het plangebied (blauwe cirkel) Bron: https://pdokviewer.pdok.nl/ 
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1.2. Ligging en plangrenzen 

Het plangebied ligt in het oosten van gemeente Veldhoven, aan de oostzijde van het voormalige 

kerkdorp en de huidige wijk Zeelst. Het plangebied is gelegen op korte afstand van de rijksweg 

A2 met parallelstructuur N2. In het bijzonder gaat het om het perceel Blaarthemseweg 83, dat 

kadastraal bekend staat als gemeente Veldhoven, sectie K, nummer 2838. De grens van het 

plangebied wordt gevormd door de kadastrale grenzen. De hoofdingang van het schoolgebouw 

bevindt zich aan de oostzijde van het terrein. 

 

Het perceel wordt in zijn geheel omsloten door openbaar gebied. Ten zuiden en oosten van het 

plangebied loopt de Blaarthemseweg. Het deel ten oosten van het plangebied is doodlopend en 

hier bevinden zich tevens de parkeervoorzieningen van het schoolterrein. Aan deze kant is ook 

een tijdelijke vorm van wonen in de vorm van woonunits opgericht (periode van maximaal 10 

jaar). De Blaarthemseweg ten zuiden van het plangebied betreft een doorgaande weg met een 

buurtontsluitingsfunctie. Ten westen en noorden van het plangebied loopt een 

langzaamverkeerverbinding die de Blaarthemseweg verbindt met de naastgelegen woonbuurt. 

Via het pad ten westen van het plangebied is het schoolplein bereikbaar. Ook aan de zuidzijde 

(Blaarthemseweg) is een ingang waarmee het schoolterrein te bereiken is. Aan de oostkant 

bevindt zich de hoofdentree van het schoolgebouw. 

 

Luchtfoto van de ligging en begrenzing plangebied, plangebied geel omlijnd (Bron: https://pdokviewer.pdok.nl/) 

 

 

1.3. Geldende bestemmingsplannen 

Het plangebied is gelegen binnen het geldende bestemmingsplan “Zeelst 2016”, dat op 13 

december 2016 door de gemeenteraad van Veldhoven is vastgesteld. Het projectgebied heeft 

op basis van dat bestemmingsplan de bestemming ‘Maatschappelijk’ gekregen. Binnen de 
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maatschappelijke bestemming is de functie wonen niet toegestaan, tenzij dit specifiek is 

aangeduid op de verbeelding van het bestemmingsplan. Dat is niet het geval binnen het 

projectgebied. De beoogde ontwikkeling past dan ook niet binnen het geldende 

bestemmingsplan.  

 

Het bestemmingsplan biedt geen binnenplanse afwijkings- of wijzigingsbevoegdheden om de 

ontwikkeling mogelijk te maken. Hierdoor is een nieuw juridisch-planologisch kader benodigd. 

In dit geval betreft dit kader een bestemmingsplan. 

 

Uitsnede bestemmingsplan. Het plangebied is blauw omlijnd. (Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl) 

 

 

1.4. Leeswijzer 

Het bestemmingsplan ‘Blaarthemseweg 83’ bestaat uit een digitale en analoge verbeelding 

(plankaart) met de daarbij behorende regels. Bij het bestemmingsplan is een toelichting 

gevoegd. In de toelichting wordt aangegeven waarom het bestemmingsplan is opgesteld en 

welke afwegingen hebben plaatsgevonden in het kader van een goede ruimtelijke ordening. 

Naast de digitale versie is er een papieren versie van het bestemmingsplan beschikbaar. De 

digitale versie is juridisch bindend. 

 

Na deze inleiding volgt hoofdstuk 2. Hierin is de bestaande situatie en de plantontwikkeling 

nauwkeurig beschreven. Hoofdstuk 3 bevat de beleidskaders voor het opstellen van het 

bestemmingsplan. Hoofdstuk 4 geeft inzicht in en de verantwoording van alle relevante 

planologische aspecten. Hoofdstuk 5 bevat alle relevante milieuaspecten zoals bodem, geluid 

en luchtkwaliteit. In hoofdstuk 6 staat uitleg over de uitvoerbaarheid, waarbij ingegaan wordt 

op de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. 

Hoofdstuk 7 beschrijft het juridische plan waarbij ook een korte beschrijving van de 

bestemmingsregels wordt gegeven. 
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Hoofdstuk 2. Gebieds- en projectprofiel 

2.1. Projectgebied 

Het projectgebied omvat het terrein van de DOE-school aan de Blaarthemseweg 83 in 

Veldhoven, waar voorheen de Prins Willem Alexanderschool gevestigd was. Op dit schoolterrein 

is een schoolgebouw van één bouwlaag aanwezig. Het gebouw bestaat uit drie horizontale 

vleugels, die aan de oostzijde met elkaar zijn verbonden door middel van een verticale vleugel. 

Zodoende zijn twee schoolpleinen te onderscheiden, die ieder voor ongeveer driekwart met 

bebouwing worden omgeven. In de middelste vleugel, centraal op terrein, is een gymzaal 

aanwezig. Hier is de bebouwing wat hoger dan op de rest van het terrein. In de zuidoosthoek 

van het terrein, aan de verticale vleugel van het gebouw, zijn op een later tijdstip enkele 

noodlokalen aan het oorspronkelijke schoolgebouw gebouwd. De hoofdentree van het 

schoolgebouw bevindt zich aan de oostzijde. Hier bevinden zich ook de parkeervoorzieningen 

van de school. Via de zuid- en westzijde zijn de beide schoolpleinen te bereiken met de fiets of 

te voet. Hier bevinden zich ook enkele bijgebouwen van de school.  

 

Plattegrond (begane grond) bestaande situatie. Bron: VDLP architecten. 
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Dakaanzicht bestaande situatie. Bron: VDLP architecten. 

 

Aanzicht (mei 2015) van het schoolgebouw vanaf de oostzijde (Blaarthemseweg). Bron: https://www.google.nl/maps. 
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Aanzicht (mei 2018) van de voormalige noodlokalen vanaf de zuidoostzijde (Blaarthemseweg). Links is de doorgaande 

Blaarthemseweg te zien, rechts het doodlopende deel van de Blaarthemseweg. Bron: https://www.google.nl/maps. 

 

Het plangebied is gelegen in het oosten van Veldhoven, aan de oostzijde van het voormalige 

kerkdorp en de huidige wijk Zeelst. Het plangebied wordt voornamelijk omgeven door 

woningen. Het gaat daarbij vooral om vrijstaande, geschakelde en twee-onder-een-

kapwoningen. Deze woningen bestaan uit twee bouwlagen met kap of één bouwlaag met een 

tweede bouwlaag in de kap. Verder zijn sinds korte tijd op het grasveld ten oosten van het 

plangebied 30 tijdelijke woningen (Spaceboxen) gerealiseerd ten behoeve van de huisvesting 

van urgenten waaronder statushouders, spoedzoekers en regulier woningzoekenden. Ten 

noorden van dit grasveld en ten noordoosten van het plangebied is een kinderboerderij gelegen. 

Deze kinderboerderij hoorde voorheen bij de Prins Willem Alexanderschool. De DOE-school 

heeft plannen om deze kinderboerderij bij de school te betrekken. 
 

Ten zuiden van het plangebied ligt de Blaarthemseweg, die een buurtontsluitingsfunctie vervult 

ten aanzien van de omgeving van het plangebied. Ten zuiden van deze weg liggen enkele sport- 

en vrijetijdsaccommodaties, waaronder een scouting, een handboogvereniging, een traditioneel 

schuttersgilde, en een tennisclub met indoor- en outdoor tennisbanen. Verderop ten oosten van 

het plangebied ligt de rijksweg A2 met parallelstructuur N2. 

 

 

2.2. Projectprofiel 

Dit project heeft betrekking op herontwikkeling van de locatie Blaarthemseweg 83 in Veldhoven. 

Daarbij wordt de voormalige basisschool omgevormd tot een nieuw onderwijsgebouw, met een 

aantal onderwijs- en school gerelateerde woningen. Het onderwijsgebouw zal gebruikt worden 

door stichting DOE (Democratisch Onderwijs Eindhoven). Hierna volgt de visie van DOE op de 

beoogde ontwikkeling. 
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Leren 

DOE heeft tot doel om kinderen zich breed te laten ontwikkelen, zodat zij bij het verlaten van 

de school voldoende bagage hebben om zich als goed, verantwoordelijk en zelfstandig mens te 

manifesteren in de samenleving. 

 

DOE wil daarom naast het overbrengen van kennis in de vorm van de traditionele vakken, jonge 

mensen kennis laten maken met werken en wonen. Deze aanpak moet hen nieuwsgierig maken 

en de motivatie en interesse om te ontwikkelen aanwakkeren. 

 

Om dat voor elkaar te krijgen wil DOE, op de locatie aan de Blaarthemseweg 83 in Veldhoven, 

een minimaatschappijtje oprichten waarin leren, werken en wonen vloeiend in elkaar overgaan. 

Het opdoen van traditionele kennis komt tot stand in halfopen lesruimten die afhankelijk van de 

inhoud en de grootte en samenstelling van de groep aangeboden wordt. 

 

Werken 

Het werken, het op doen van praktische kennis, het maken en repareren van voorwerpen, het 

bewerken van hout, metaal, stof, leer en andere materialen, omgaan met verf, maar ook koken, 

werken met elektriciteit/elektronica, ICT, maken van muziek en dergelijk hebben plaats in 

daartoe ingerichte werkplaatsen en ateliers. 

 

Wonen 

Het wonen krijgt gestalte door de aanwezigheid op het terrein van een aantal onderwijs- en 

school gerelateerde woningen. De woningen zijn met het schoolgebouw verbonden door een 

gemeenschappelijke ruimte. Daar ontmoeten wonen en leren elkaar. Daar kan gezamenlijk 

worden gegeten van maaltijden die samen met de leerlingen op school worden voorbereid en 

bereid. De kinderen leren aan de horeca verwante werkzaamheden als een tafel dekken en 

afruimen, met etenswaren en huisgerei omgaan, een taart bakken voor een jarige bewoner of 

leerkracht, een kerstboom optuigen, een fietsband plakken, met schoonmaakmiddelen omgaan, 

leren wat een meterkast en een wtw-installatie is. Bewoners begeleiden de kinderen en de 

kinderen doen weer hand- en- spandiensten voor de bewoners. Ouderen blijven langer actief 

en ten nutte van de gemeenschap. Vereenzaming krijgt minder kans.  

 

We denken ook aan, in de maatschappij, minder kansrijke mensen bv met een Wajong-uitkering 

of iemand met een autistische stoornis, die door de aanwezigheid van de school en de 

kinderboerderij, leren meedoen met en worden opgenomen in de samenleving. Uiteindelijk 

zullen de school en de gemeente Veldhoven gezamenlijk de woningen aan de bewoners 

toewijzen. 

 

Bewegen, voeding en socialiteit 

Onderdeel van het schoolgebouw is de gymnastiekzaal. Naast het bewegen in de buitenlucht 

kunnen de kinderen en de bewoners van de woningen hun oefeningen doen in de gymzaal. Ook 

bewoners van de naastgelegen buurt kunnen gebruik maken van de gymzaal en aansluitend in 

de lunchroom een kop koffie samen drinken. 
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Bij het schoolgebouw ligt een riante kinderboerderij. De school gaat die kinderboerderij voor 

lange tijd huren van de gemeente Veldhoven. De kinderen leren omgaan met, zorgen en 

verantwoordelijkheid dragen voor ander leven. De mensen uit de buurt hebben laten weten, 

dat ze de kinderboerderij graag willen behouden en kunnen betreden. De leerlingen van de 

school zullen de boerderij mee beheren, de bewoners van de woningen kunnen hierbij helpen 

en aan de kinderen hun kennis en ervaring over dieren en tuinieren overdragen. 

 

Diversiteit en interactie maken dat kinderen meer begrijpen van de wereld waarin zij opgroeien.  

 

 

Om voorgenoemde visie te kunnen bewerkstelligen is initiatiefnemer voornemens de 

voormalige noodlokalen in de zuid(oost)vleugel te slopen en hiervoor in de plaats 18 

appartementen te realiseren. De appartementen worden gerealiseerd in een horizontale vleugel 

aan het bestaande schoolgebouw. Het gebouw krijgt hier twee bouwlagen. Hierdoor 

presenteert de nieuwbouw zich als een entreegebouw en vormt het een nieuwe straatwand, 

waarachter de bestaande school zich bevindt. Door de verspringingen in de bouwmassa schikt 

de nieuwbouw zich goed in de omringende woonomgeving. Er is sprake van een ruimtelijke 

kwaliteitsverbetering waarbij het groene karakter gewaarborgd blijft. 

 

Plattegrond (begane grond) beoogde situatie. Bron: VDLP architecten. 
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Dakaanzicht beoogde situatie, met links de tweede bouwlaag met appartementen. Bron: VDLP architecten  
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Hoofdstuk 3. Beleidskader 

3.1. Rijksbeleid 

3.1.1. Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
Op 12 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld. In de 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (verder: structuurvisie) staan de plannen voor ruimte en 

mobiliteit. Overheden, burgers en bedrijven krijgen de ruimte om zelf oplossingen te creëren. 

Het Rijk richt zich met name op het versterken van de internationale positie van Nederland en 

het behartigen van nationale belangen. 

 

Het Rijk zet zich voor wat betreft het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid in voor een concurrerend, 

bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. In de structuurvisie worden drie hoofddoelen 

genoemd om Nederland concurrerend, leefbaar en veilig te houden voor de middellange termijn 

(2028): 

• het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de 

ruimtelijk-economische structuur van Nederland; 

• het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij 

de gebruiker voorop staat; 

• het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden behouden zijn. 

 

Voor de drie Rijksdoelen worden de onderwerpen van nationaal belang benoemd, waarmee het 

Rijk aangeeft waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken. In totaal 

zijn 13 nationale belangen benoemd. 

 

Beoordeling plan 

Voor het plangebied geldt dat sprake is van een lokale ontwikkeling van geringe aard en omvang 

waarbij geen nationale belangen in het geding zijn. Het plan voldoet daarmee aan het rijksbeleid 

zoals dit is vastgelegd in de SVIR. 

 

3.1.2. Ladder voor duurzame verstedelijking 
Nationaal belang 13 uit de SVIR vraagt om een zorgvuldige afweging en transparante 

besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten. Per 1 oktober 2012 is in artikel 

3.1.6 Bro een motiveringsplicht opgenomen voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen. De 

zogenaamde ‘Ladder voor Duurzame Verstedelijking’ is bedoeld om te komen tot een 

zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke besluiten, waardoor de 

ruimte in stedelijke gebieden optimaal benut wordt. Per 1 juli 2017 is het aantal treden van de 

ladder gewijzigd van drie naar in beginsel één trede. In artikel 3.1.6. van het Besluit ruimtelijke 

ordening is het volgende opgenomen:  

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.  
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De Ladder is alleen van toepassing op plannen die een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk 

maken. Op basis van de overzichtsuitspraak die is gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State op 28 juni 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1724) geldt dat bij 

woningbouwlocaties vanaf 12 woningen in beginsel sprake is van een nieuwe stedelijke 

ontwikkeling. Is dit het geval, dan is een Laddertoets vereist en is daarmee een beschrijving van 

de behoefte nodig. Naast kwantitatieve aspecten, kunnen ook kwalitatieve aspecten een rol 

spelen bij de beschrijving van de behoefte. Denk hierbij aan specifieke woningtypen, 

wooncategorieën en woonmilieus.  

Voor ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied is een uitgebreidere motivering vereist 

waarbij tevens dient te worden ingegaan op de vraag, waarom niet binnen het bestaand 

stedelijk gebied in de behoefte kan worden voorzien. Of het plan is gelegen binnen het bestaand 

stedelijk gebied moet worden bepaald aan de hand van de bepalingen in het Bro, artikel 1.1.1,: 

‘Bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, 

dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare 

of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur.’ 

Beoordeling plan 

Dit bestemmingsplan voorziet in gedeeltelijke sloop-nieuwbouw van een school, waarbij de 

nieuwbouw bestaat uit 18 appartementen. De realisatie van 18 appartementen is een nieuwe 

stedelijke ontwikkeling in de zin van het Bro. Daarom dient de toelichting van dit 

bestemmingsplan een motivering van de behoefte aan de beoogde ontwikkeling te bevatten. 

In paragraaf 3.2.3. wordt in het kader van de Brabantse Agenda Wonen gemotiveerd dat er in 

regionaal verband kwantitatief voldoende behoefte bestaat aan de woningen. In paragraaf 

3.3.2 is aan de hand van de gemeentelijke woonvisie gemotiveerd dat er kwalitatief behoefte 

bestaat aan de betreffende woningen. In paragraaf 3.3.4 is dit gedaan in bovenlokaal verband 

voor het Stedelijk Gebied Eindhoven. Kortheidshalve wordt hier in deze paragraaf naar 

verwezen. 

Ten slotte is het nog vermeldenswaardig dat het plangebied gelegen is binnen het bestaand 

stedelijk gebied en dat er gebruik wordt gemaakt van een bestaand bouwperceel. Een deel van 

een schoolgebouw wordt gesloopt om plaats te maken voor 18 appartementen. Hoewel er 

hierdoor sprake is van verdichting, is er sprake van een ruimtelijke kwaliteitsverbetering waarbij 

het groene karakter gewaarborgd blijft.  

Gelet op het voorgaande kan worden geconcludeerd dat er sprake is van zorgvuldig 

ruimtegebruik en daarmee een duurzame verstedelijking. 

3.1.3. 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 en de bijbehorende Regeling 

algemene regels ruimtelijke ordening (Rarro) 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: 
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• Rijksvaarwegen; 

• Project Mainportontwikkeling Rotterdam; 

• Kustfundament; 

• Grote rivieren; 

• Waddenzee en waddengebied; 

• Defensie; 

• Hoofdwegen en landelijke spoorwegen; 

• Elektriciteitsvoorziening; 

• Buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer van gevaarlijke stoffen; 

• Natuurnetwerk Nederland;  

• Primaire waterkeringen buiten het kustfundament; 

• IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte); 

• Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde; 

• Ruimtereservering parallelle Kaagbaan. 

 

Beoordeling plan 

Uit het Barro en de Rarro blijkt dat het plangebied is gelegen binnen het obstakelbeheergebied 

rondom Vliegbasis Eindhoven. Binnen dit obstakelbeheergebied gelden bepaalde voorwaarden 

voor wat betreft de realisatie van nieuwe bebouwing. Hier wordt in paragraaf 3.1.4 nader op 

ingegaan. Daarnaast ligt het plangebied binnen het radarverstoringsgebied van Vliegbasis 

Woensdrecht. In de Rarro is binnen dit gebied een maximumbouwhoogte van 113 meter ten 

opzichte van NAP opgenomen voor het bouwen van windturbines. Aangezien dit plan geen 

windturbine of andere bouwwerken van een dergelijke hoogte of hoger mogelijk maakt, levert 

dit artikel in de Rarro geen belemmeringen op voor dit plan.  

 

Verder zijn er geen regels uit het Barro of Rarro die rechtstreeks van toepassing zijn op dit 

bestemmingsplan. 

 

3.1.4. Luchthavenbesluit Eindhoven 
Het luchthavenbesluit Eindhoven is op 26 september 2014 vastgesteld en met ingang van 1 

november 2014 in werking getreden. In het luchthavenbesluit zijn het terrein van de luchthaven 

(het luchthavengebied), de gebruiksmogelijkheden en het beperkingengebied vastgelegd.  

 

Het luchthavenbesluit Eindhoven legt de gebruiksmogelijkheden van de militaire luchthaven 

Eindhoven vast voor zowel militaire vliegtuigen als burgervliegtuigen. Het gaat daarbij om de 

openstellingstijden, de geluidsruimte voor het militaire luchtverkeer en het burgerluchtverkeer, 

en het maximale aantal recreatieve vliegbewegingen per jaar. 

 

Beperkingengebied 

Het beperkingengebied bestaat uit: 

1. de geluidszone: dit is de weergave van de geluidsbelasting van het gezamenlijke 

luchtverkeer (hier wordt in paragraaf 5.2 op ingegaan). Binnen deze zone gelden regels voor 

het bouwen van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen. 

2. de obstakelbeheergebieden: hier gelden maximaal toelaatbare hoogtes voor objecten.  
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3. het vogelbeheersgebied: binnen dit gebied gelden regels voor een bestemming of gebruik 

dat vogels aantrekt.  

 

Obstakelbeheergebied 

Op basis van het Luchthavenbesluit Eindhoven alsmede de Regeling algemene regels ruimtelijke 

ordening (Rarro) is artikel 16 van het Besluit militaire luchthavens van toepassing ten aanzien 

van de maximaal toelaatbare hoogten van objecten in verband met de veiligheid van het 

luchthavenluchtverkeer, onderscheidenlijk de veiligheid van het landen van luchtvaartuigen met 

behulp van een instrument landingssysteem. Conform artikel 16 lid 2 van het Beluit militaire 

luchthavens dient de norm aangehouden te worden die door de International Civil Aviation 

Organisation (ICAO) wordt gesteld. Deze normen gelden voor de IHCS, ILS en funnels. 

 

Inner Horizontal and Conical Surface (IHCS) 

De IHCS is een obstakelvrije zone ter waarborging van veilige vliegprocedures voor startende en 

landende vliegtuigen. Rondom de gehele luchthaven is een obstakelvrij vlak (inner horizontal 

surface) van 45 meter hoog gelegen met een straal van 4 km rond de landingsdrempels, dat 

overgaat in een conisch vlak (conical surface) met een helling van 5% tot 145 m over een afstand 

van 2 km (zie kaart obstakelbeheergebied funnel en IHCS). De hoogte van dit obstakelvrije vlak 

is gerelateerd aan de ligging van de drempels van de start- en landingsbaan ten opzichte van 

NAP. De NAP-hoogte bij de landingsdrempels van het luchtvaartterrein bedraagt 20 m. Dit 

betekent dat ter plaatse tot een hoogte van maximaal NAP +65 m (= 45 + 20 m) mag worden 

gebouwd. Het obstakelvrije vlak van 65 m hoog is uitwaarts gezoneerd, waarbij de maximaal 

toelaatbare bouwhoogte in iedere zone met 10 meter omhoog gaat tot een hoogte van 165 

meter boven NAP. Het plangebied is gelegen binnen de ‘conical surface’. Het bestemmingsplan 

maakt geen bebouwing mogelijk die een obstakel kan vormen met betrekking tot de IHCS. 



21 

 

Luchthavenbesluit Eindhoven: kaart obstakelbeheergebied funnel en IHCS (plangebied blauw omlijnd) 

 

Instrument Landing System (ILS) 

Vliegbasis Eindhoven beschikt over ILS-apparatuur (zie kaart obstakelbeheergebied ILS). Deze 

apparatuur is bedoeld om met gebruikmaking van de instrumenten te kunnen landen, 

bijvoorbeeld in verminderde weersomstandigheden (slecht zicht). Om te voorkomen dat de 

werking van het ILS wordt verstoord, is het noodzakelijk om binnen een bepaald gebied, 

alvorens een object op te richten, een toetsing te laten uitvoeren. Het gebied bestaat uit 

meerdere vlakken, zowel horizontaal als oplopend. Het gebied van de ILS valt grotendeels 

binnen het obstakelbeheergebied, echter gedeeltelijk met een andere hoogtebeperking. De 

hoogtebeperking van de ILS is er in eerste instantie niet op gericht bouwwerken hoger dan de 

genoemde hoogten bij de vlakken tegen te gaan, maar om een toetsing te laten plaatsvinden, 

zodat duidelijk is of de werking van het ILS zou worden verstoord. 

 

Het plangebied is niet gelegen binnen het obstakelbeheergebied van het ILS. Een verdere 

toetsing van voorgenomen ontwikkeling is dan ook niet nodig. 

 

Funnels 

Naast het obstakelbeheergebied en de ILS zijn obstakelvrije vlakken vastgesteld bestaande uit 

start- en landingsvlakken met zijkanten, de zogenaamde “funnels”, in het verlengde van de start- 

en landingsbanen (zie kaart obstakelbeheergebied funnel en IHCS). Binnen deze obstakelvrije 

vlakken gelden beperkingen ten aanzien van het oprichten van hoge obstakels (van 20 tot 170 

m +NAP). Onderhavig plangebied is niet gelegen binnen deze funnels. 
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Luchthavenbesluit Eindhoven: kaart vogelbeheersgebied (plangebied blauw omlijnd) 

 

Vogelbeheersgebied 

Het plangebied van dit bestemmingsplan is gelegen binnen het vogelbeheersgebied van 

Luchthaven Eindhoven. 

 

Binnen het vogelbeheersgebied is in beginsel een grondgebruik of een bestemming binnen de 

volgende categorieën niet toegestaan: 

a. oppervlaktewateren met een oppervlakte van meer dan 3 hectare; 

b. natuurbeschermingsgebieden en vogelbeschermingsgebieden; 

c. vishouderijen met extramurale bassins; 

d. extramurale opslag of verwerking van organisch materiaal; 

e. afvalwaterzuiveringsinstallaties. 

 

Geen van deze categorieën wordt binnen het plangebied mogelijk gemaakt. Het planvoornemen 

vormt dan ook geen belemmering voor het vogelbeheersgebied van Eindhoven Airport. 

 

 

3.2. Provinciaal beleid 

3.2.1. Structuurvisie Ruimtelijke Ordening 
De Structuurvisie Ruimtelijke Ordening van de provincie Noord-Brabant is opgebouwd uit twee 

delen (A en B) en een uitwerking. 
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Deel A bevat de hoofdlijnen van het beleid. Hierin heeft de provincie haar belangen gedefinieerd 

en ruimtelijke keuzes gemaakt. De ruimtelijke visie van de provincie bestaat op hoofdlijnen uit 

een robuust en veerkrachtig natuur- en watersysteem, met aandacht voor bescherming tegen 

hoogwater, droogte en biodiversiteit. Een multifunctioneel landelijk gebied, waar de functies 

landbouw, recreatie en natuur in relatie tot elkaar ruimte krijgen en een gevarieerd en 

aantrekkelijk stedelijk gebied met sterke steden, groene geledingszones en uitloopgebieden 

(intensieve recreatie, stadslandbouw). Aandacht wordt gevraagd voor sterke regionale 

economische clusters, (inter)nationale bereikbaarheid en knooppuntontwikkeling (zowel in de 

centra als aan de randen van de steden). De provincie realiseert haar doelen door regionaal 

samen te werken, te ontwikkelen, te beschermen en te stimuleren. 

 

De ruimtelijke belangen en keuzes zijn in vier ruimtelijke structuren geordend. Deze vier 

ruimtelijke structuren worden in deel B beschreven en zijn de Groenblauwe structuur, het 

Landelijk gebied, de Stedelijke structuur, en Infrastructuur. 

 

Beoordeling plan 

Onderhavig plangebied bevindt zich in binnen het ‘Stedelijke concentratiegebied’ en de 

‘hoogstedelijke zone’. Het stedelijk concentratiegebied heeft een bovenlokale opvangtaak voor 

verstedelijking. De gemeenten maken in regionaal verband en met de provincie afspraken over 

de verdeling van het verstedelijkingsprogramma. Zorgvuldig ruimtegebruik en toepassing van 

de Ladder voor duurzame verstedelijking (Bro) zijn voorwaarden bij het maken van regionale 

afspraken. De voorgenomen ontwikkeling past binnen het beleid uit de Structuurvisie 

Ruimtelijke Ordening van de provincie Noord-Brabant, mits voldaan wordt aan de regionale 

woningbouwafspraken en de ladder voor duurzame verstedelijking. In paragraaf 3.1.2 is al 

ingegaan op de regionale afspraken voor wonen in relatie tot de ladder voor duurzame 

verstedelijking. In paragraaf 3.2.3 wordt verder ingegaan op de Brabantse Agenda Wonen. 

Vervolgens wordt in paragraaf 3.3.4 ingegaan op de regionale afspraken uit het ‘Afsprakenkader 

Wonen 2017’ van samenwerkingsverband Stedelijk Gebied Eindhoven. 

 



24 

Uitsnede van de structurenkaart uit de Structuurvisie 2010 – partiële herziening 2014 van provincie Noord-Brabant. 

Het plangebied is met de blauwe marker aangeduid. (Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl) 

 

3.2.2. Verordening ruimte Noord-Brabant 
In de Verordening ruimte Noord-Brabant staan regels waarmee een gemeente rekening moet 

houden bij het ontwikkelen van bestemmingsplannen. Door deze regels weten de gemeenten al 

in een vroeg stadium waar ze aan toe zijn. De provincie stelt algemene regels die voor heel 

Noord-Brabant gelden, maar verdeelt het grondgebied ook in verschillende structuren waarvoor 

apart beleid geldt. 

 

Beoordeling plan 

Het plangebied is gelegen binnen de structuur ‘Bestaand stedelijk gebied, stedelijk 

concentratiegebied’. Het provinciale beleid is er al decennialang op gericht om stedelijke 

ontwikkelingen in stedelijke concentratiegebieden te bundelen. Het doel daarvan is om 

voldoende draagvlak voor de steden als economische en culturele motor te creëren en om het 

dichtslibben van het landelijk gebied tegen te gaan. Op provinciale schaal betekent dit dat het 

merendeel van de woningbouw, de bedrijventerreinen, voorzieningen en bijbehorende 

infrastructuur moet plaatsvinden in of aansluitend op de stedelijke concentratiegebieden. 

Binnen het bestaand stedelijk gebied is de gemeente in het algemeen vrij om te voorzien in 

stedelijke ontwikkeling. 

 

Omdat er bij deze ontwikkeling extra woningen worden toegevoegd is de verantwoordingsplicht 

uit de Verordening ruimte Noord-Brabant van toepassing. In paragraaf 3.2.3 wordt hierop 

ingegaan. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen.  
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Uitsnede van de integrale plankaart met structuren en aanduiding uit de Verordening ruimte Noord-Brabant. Het 

plangebied is met de blauwe marker aangeduid. (Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl) 

 

Daarnaast is het belang van zorgvuldig ruimtegebruik in de Verordening ruimte Noord-Brabant 

aangemerkt als een provinciaal belang. Stedelijke ontwikkelingen dienen te worden 

gemotiveerd met in achtneming van de 'ladder voor duurzame verstedelijking' zoals opgenomen 

in artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Omdat dit plan betrekking heeft op 

een stedelijke ontwikkeling binnen bestaand stedelijk gebied in de zin van de Verordening 

ruimte Noord-Brabant, is een motivering met betrekking tot zorgvuldig ruimtegebruik 

noodzakelijk. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 3.1.2. In deze paragraaf is aangegeven 

dat er sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling in de zin van artikel 3.1.6 Bro. Tevens is 

gemotiveerd dat er voldoende behoefte bestaat aan deze ontwikkeling. 

 

De aanduiding ‘stalderingsgebied’ heeft alleen betrekking op veehouderijen. Aangezien dit plan 

hier geen betrekking op heeft, is deze aanduiding verder niet van toepassing op dit plan. 

 

De ontwikkeling past dan ook binnen het beleid van de provincie Noord-Brabant dat is 

neergelegd in de Verordening ruimte Noord-Brabant. 

 

3.2.3. Brabantse Agenda Wonen 
De Brabantse Agenda Wonen is een agenda op hoofdlijnen en stippelt een koers uit voor 

(verdere) regionale samenwerking en vernieuwing van de woningbouwafspraken. Daarin nodigt 

de provincie alle subregio’s uit om, samen met relevante partijen op de woningmarkt en de 

provincie, een regionaal perspectief op wonen te ontwikkelen. 

 

Versnelling van de woningbouwproductie, vernieuwing en verduurzaming van de bestaande 

woningvoorraad en het ombouwen van leegstaand vastgoed naar woningen. Dat zijn belangrijke 

doelen van de Brabantse Agenda Wonen. Met deze agenda geeft de provincie aan welke 

accenten er de komende jaren liggen bij het bouwen en wonen en hoe zij zich hiervoor gaat 

inzetten. 
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In de Brabantse Agenda Wonen wordt genoemd dat ruim baan moet worden gegeven voor 

goede plannen. “Een beleid gericht op een duurzame verstedelijking en zorgvuldig en zuinig 

ruimtegebruik biedt ruim baan voor ‘goede plannen’ binnen het bestaand stedelijk gebied van 

steden en dorpen. Ruim baan dus voor woningbouw op geschikte inbreidings-, 

herstructurerings- en transformatielocaties en in leegstaand vastgoed, die aansluit op een 

actuele vraag en snel in aanbouw kan worden genomen.” 

 

Per gemeente is een indicatie (met bandbreedte) gegeven van de planningsruimte voor 

woningbouw in de komende jaren. Overeenkomstig de Verordening ruimte is deze ‘programma-

indicatie’ richtinggevend voor de (sub)regionale woningbouwplanning en -programmering en de 

hierover te maken regionale afspraken. Gemeentelijke bestemmingsplannen, die voorzien in de 

nieuwbouw van woningen of anderszins leiden tot een (netto) toename van de woningvoorraad, 

dienen te passen binnen dit regionale afsprakenkader. 

 

Beoordeling plan 

Dit bestemmingsplan voorziet in de toevoeging van 18 woningen aan de woningvoorraad. De 

woningen worden opgericht op een bestaand bouwperceel binnen bestaand stedelijk gebied. 

Op de plaats waar de woningen komen staat op dit moment nog een (vleugel van een) 

onderwijsgebouw. In die zin is er dus sprake van een inbreidings- / herstructureringslocatie. Het 

plan heeft betrekking op een vernieuwend concept waarbij wonen wordt gekoppeld aan de 

onderwijsfunctie. Er is dan ook sprake van een nieuwe woonvorm. De Brabantse Agenda Wonen 

wil (experimenteer)ruimte bieden voor nieuwe en vernieuwende initiatieven. Volgens de 

Brabantse Agenda Wonen zullen dergelijke initiatieven in veel gevallen geschaard kunnen 

worden onder de noemer ‘ruim baan voor goede woningbouwplannen’. 

 

In de prognose voor de subregio Eindhoven-Helmond is geïndiceerd dat de woningvoorraad 

toeneemt met ongeveer 22.900 tot 27.550 woningen voor de periode 2017-2029. Daarbij is voor 

de gemeente Veldhoven geïndiceerd dat deze brandbreedte een toename van 1.480 tot 1.835 

woningen betreft. De toevoeging van 18 woningen op basis van dit bestemmingsplan past 

ruimschoots binnen deze bandbreedte. 

 

Gelet op het voorgaande past dit woningbouwinitiatief zowel binnen de kwalitatieve- als 

kwantitatieve woningbouwafspraken uit de Brabantse Agenda Wonen. 

 

 

3.3. Gemeentelijk beleid 

3.3.1. Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven 
Algemeen 

In de Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven heeft de gemeente de basis gelegd voor de 

ruimtelijke toekomst van Veldhoven. De structuurvisie geeft aan dat de stedelijke en dorpse 

kwaliteiten van Veldhoven pas goed tot hun recht komen als er voor iedere kwaliteit een eigen 

plek wordt gevonden. 
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Het overgrote deel van de woningvoorraad in Veldhoven is gebouwd vanaf de jaren vijftig van 

de twintigste eeuw. De verschillende wijken zijn een afspiegeling van de veranderende 

stedenbouwkundige opvattingen. Om de sociale samenhang te bevorderen, is het van belang 

dat in elke wijk sprake is en blijft van een hart. Behalve aandacht voor nieuwe woningbouw op 

inbreidingslocaties, is het van belang dat ook de huidige woningvoorraad en de woonomgeving 

aantrekkelijk blijven (veilig, groen, ruim en variatie). 

 

Het plangebied is gelegen binnen de wijk Zeelst, dat deel uitmaakt uit van het gebied 

'Dorpsstructuur met een dorpskern'. Zeelst is één van de vier kerkdorpen waaruit Veldhoven is 

ontstaan. In de Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven is aangegeven dat de dorpse identiteit en 

structuur onder druk staat. Dat komt doordat de voormalige dorpen zijn opgenomen in de 

stedelijke structuur van Veldhoven. Het is van belang dat de kernen hun bestaande 

(cultuurhistorische) kwaliteiten behouden en een eigen identiteit vasthouden en versterken. De 

voormalige kerkdorpen geven immers een uniek karakter aan Veldhoven.  

 

Met name de kern van Zeelst heeft hoge cultuurhistorische waarden, welke dienen te worden 

behouden en versterkt zodat hiermee ook de kwaliteit van de leefomgeving kan worden 

versterkt. Er dient dan ook zorgvuldig te worden omgegaan met nieuwbouwprojecten, zodat 

deze de typisch dorpse sfeer niet wordt aangetast. Vernieuwingen zullen moeten plaatsvinden 

binnen de bestaande structuren en binnen de bestaande dorpsgebieden. In algemene zin kan 

worden gesteld dat binnen de grenzen van de bebouwde kom op voorhand ruimte aanwezig is 

voor intensiveringen, mits het met respect gebeurt voor de stedenbouwkundige en de 

eventuele cultuurhistorische waarden en voor de landschappelijke context. 

 

In de structuurvisie zijn enkele ambities benoemd voor de dorpse structuur van Veldhoven: 

• Het behoud van het aantrekkelijke en relatief kleinschalige karakter en de cultuurhistorische 

waarden; 

• Verbeteren van de leefbaarheid en sociale cohesie in de kernen; 

• Het sterker profileren van de verschillende oorspronkelijke dorpen (positiebepaling). 

 

Beoordeling plan 

Met name de eerste twee punten zijn voor dit plan relevant. Hoewel het plangebied niet in de 

kern van Zeelst is gelegen en daardoor de cultuurhistorische waarde minder van belang is, is het 

wel van belang dat de beoogde ontwikkeling past binnen het relatief kleinschalige karakter van 

de omgeving. In het plan is hiermee rekening gehouden, door met de nieuwbouw voor wat 

betreft de bouwmassa en hoogte aan te sluiten bij de bebouwing in de omgeving. Daarnaast 

heeft het plan betrekking op de herontwikkeling van een onderwijslocatie. Hiermee kan een 

bijdrage worden geleverd aan het verbeteren van de leefbaarheid en sociale cohesie, en het 

gemêleerde karakter van de woonomgeving. In dit initiatief komt dit terug doordat de 

woonfunctie wordt gekoppeld aan de onderwijsfunctie. De kruisbestuiving tussen de 

woonfunctie en de onderwijsfunctie zorgt voor een bijdrage aan de sociale cohesie en 

leefbaarheid in de wijk Zeelst en Veldhoven in zijn algemeenheid. Bovendien passen de beide 

functies in de woonomgeving en draagt de functiemenging bij aan de levendigheid.  

 

Gelet hierop past het plan binnen de kaders van de Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven. 
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3.3.2. Woonvisie 2016 en verder Veldhoven: ‘Keuzes maken’ 
De Veldhovense woonvisie is een doorkijk naar het wonen in Veldhoven over vijf of zes jaar. De 

visie is richtinggevend en kan worden aangescherpt op het moment dat dit nodig is, bijvoorbeeld 

wanneer ontwikkelingen in de woningmarkt hierom vragen of het regionale 

woningbouwprogramma is bepaald. 

 

In de Woonvisie spreekt gemeente Veldhoven een aantal ambities uit en maakt de gemeente 

op basis van de ontwikkelingen in de samenleving en op de woningmarkt een aantal keuzes. 

 

Ontwikkelingen en ambities Behoefte aan (kansen) Geen behoefte aan 

(bedreigingen) 

Demografisch • steeds meer 

zorgbehoevenden 

wonen zelfstandig 

• huishoudens met 

één inkomen in de 

huursector hebben 

hoogste 

woonlasten 

• meer woningen met 

mogelijkheid voor 

zorg aan huis 

• sociale 

woningvoorraad 

(38%) minimaal op 

peil houden 

• meer kleine en 

goedkope woningen 

• toevoeging 

eengezinswoningen 

Op de 

woningmarkt 

• ZZP’ers en 

werknemers met 

tijdelijke 

contracten vallen in 

de sociale huur- en 

koopsector buiten 

de boot 

• meer woningen 

toevoegen boven de 

liberaliseringsgrens 

 

 

Maatschappelijk • extramuralisering 

(steeds meer 

kwetsbare mensen, 

jong en oud, wonen 

zelfstandig) 

 

• meer woningen met 

mogelijkheid voor 

zorg aan huis 

• aandacht aan 

inrichting 

buitenruimte 

• krachtige wijken met 

genoeg draagkracht 

om alle kwetsbaren op 

te vangen 

 

Regionaal • ligging binnen 

Brainport 

Eindhoven 

• actief de 

samenwerking zoeken 

voor innovatie op het 

gebied van wonen, 

zorg en duurzaamheid 

 

Mens centraal • inbreiding en 

herstructurering 

• toe te voegen 

woningen 
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 differentiëren in prijs 

en type 

• waar mogelijk 

kwaliteit toevoegen 

door meer groen en 

ruimte te creëren 

Mens centraal • inwoners willen 

trots op hun wijk 

zijn 

• duidelijke 

wijkidentiteit 

vaststellen en 

versterken 

 

Duurzaamheid • CO²-reductie • verduurzaming 

woningvoorraad 

• score ‘GPR -gebouw’ 

minimaal 7,5 

 

Duurzaamheid • Klimaatverandering • groene daken waar 

mogelijk 

• gescheiden 

rioolsysteem 

• waterberging in 

openbare ruimte 

• groene wijken 

 

 

Beoordeling plan 

Met de herontwikkeling van de locatie Blaarthemseweg 83 in Veldhoven worden 18 

appartementen gerealiseerd. Het gaat om zes appartementen van 80 m² (type huurhuis sociale 

huur) en 12 appartementen (type aanleunwoning/serviceflat) van 35-48 m² groot. Daarmee 

wordt invulling gegeven aan de opgave vanuit de woonvisie om kleine betaalbare woningen te 

realiseren en het aanbod naar gelijkvloerse woningen te vergroten. Het onderling verbinden van 

de woon- en onderwijsfunctie, waarmee een soort 'mini-maatschappij' wordt gerealiseerd, is 

een vernieuwde en onderscheidende manier van wonen. Daarmee wordt eveneens invulling 

gegeven aan de taak om een breder, flexibel aanbod te creëren. Het voorgestelde woningtype 

draagt eraan bij dat de differentiatie van woningen in Zeelst wordt vergroot. Het woonconcept 

is dan ook innovatief en duidelijk aanvullend op de bestaande milieus in Veldhoven en in de 

omliggende gemeenten. 

 

3.3.3. Inbreidingsvisie Veldhoven 
In de 'Beleid, inbreidingsvisie Veldhoven' (vastgesteld in november 2016) heeft gemeente 

Veldhoven het beleid ten aanzien van de invulling van inbreidingslocaties opgenomen. De 

doelstelling van de visie is om een eenduidig toetsingskader te bieden voor het beoordelen van 

de wenselijkheid en geschiktheid van aangedragen inbreidingslocaties binnen het bestaand 

stedelijk gebied ten behoeve van woningbouw. Het uitgangspunt daarbij is dat alleen 

medewerking kan worden verleend indien er een maatschappelijk belang wordt gediend. 

Maatschappelijk belang is aan de orde bij de volgende situaties: 

• Er wordt een stedenbouwkundig en/of maatschappelijk knelpunt opgelost; 

• Er wordt een milieuhinderlijk bedrijf gesaneerd; 
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• Er wordt een milieuknelpunt (bijvoorbeeld voor wat betreft geluid of bodem) opgelost. 

 

Als een of meerdere van bovenstaande situaties van toepassing zijn op de aangedragen 

inbreidingslocatie, dan vormt inbreiding met woningbouw op de betreffende locatie een 

wenselijke invulling met het oog op het maatschappelijk belang (los van de planologische en 

milieuhygiënische inpasbaarheid). Als geen van bovenstaande situaties van toepassing is op de 

aangedragen inbreidingslocatie, dan is medewerking aan inbreiding op die locatie alsnog 

mogelijk als het verzoek een belangrijke bijdrage kan leveren aan het bereiken van de 

doelstellingen uit de Woonvisie of als er sprake is van een bijzonder innovatief project.  

 

Beoordeling plan 

Voor wat betreft de locatie Blaarthemseweg 83 is er sprake van onderwijsgebouw, waar 

voorheen een reguliere basisschool was gevestigd. De basisschool had ook een vleugel met 

noodlokalen. De school is momenteel niet in gebruik. Met de herontwikkeling van deze locatie 

wordt nieuw leven ingeblazen aan de onderwijsfunctie van het gebouw. Deze onderwijsfunctie 

wordt gekoppeld aan een woonfunctie. In het bijzonder gaat het om 18 appartementen (≤ 80 

m²) die gerealiseerd zullen worden op de plek waar voorheen de noodlokalen aanwezig waren.  

 

Zoals in paragraaf 3.3.2 (Woonvisie) al is aangegeven, wordt met de nieuwe invulling van de 

locatie invulling gegeven aan de opgave vanuit de woonvisie om kleine betaalbare woningen te 

realiseren, het aanbod naar gelijkvloerse woningen te vergroten, en de taak om een breder, 

flexibel aanbod (woningdifferentiatie) te creëren. Het woonconcept, waarbij de woon- en 

onderwijsfunctie onderling aan elkaar verbonden zijn, is innovatief en duidelijk aanvullend op 

de bestaande milieus in Veldhoven en in de omliggende gemeenten. In die zin is dan ook sprake 

van een bijzonder innovatief project in het licht van de Inbreidingsvisie. 

 

3.3.4. Afsprakenkader Wonen 2017, Stedelijk Gebied Eindhoven 
De gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, 

Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre) hebben eind 2017 afspraken 

gemaakt over woningbouw op de regionale woningmarkt. Dit ‘Afsprakenkader Wonen 2017’ 

(hierna: het Afsprakenkader) is door alle gemeenteraden bekrachtigd en heeft de instemming 

van de provincie Noord-Brabant.  

 

Zoals blijkt uit het Afsprakenkader is er sprake van een zeer sterke groei van het aantal 

huishoudens in de Brainportregio. Gezien de bijzondere positie van de Brainportregio en de 

sterke economische groei, ligt deze groei mogelijk hoger dan in de prognoses van de provincie 

Noord-Brabant voor bevolking en woningbehoefte is opgenomen. Er is momenteel sprake van 

een enorme krapte op de woningmarkt en er is grote zorg over het realiseren van voldoende 

woningen om deze groei op te vangen. 

 

In de afspraken is daarom opgenomen dat voldoende productie op korte termijn prioriteit heeft. 

Er is goed inzicht in de harde plancapaciteit binnen het SGE, zie volgende tabel. Op basis van de 

matrixen van 2018 is er in beide tijdvakken ruimte voor nieuwe plannen.  
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Programma´s 2018  2018-2027 2018-2035 

Best  524  697  

Eindhoven  8.808  11.006  

Geldrop-Mierlo  978  1.054  

Helmond  3.980  4.343  

Nuenen  1.256  1.708  

Oirschot  371  433  

Son en Breugel  424  454  

Veldhoven  1.500  1.688  

Waalre  186  205  

Totaal  18.027  21.588  

Prognose  21.325  34.482  

Ruimte  3.298  12.894  

 

Als waarborg tegen een overmaat van nieuwe woningen wordt de productie en programmering 

(lopende en nieuwe projecten, inclusief fasering) in het stedelijk gebied gemonitord en afgezet 

tegen de dan actuele provinciale prognoses.  

 

Initiatieven die uitgaan van herstructurering, transformatie en inbreiding worden alleen 

gemonitord. Aan dergelijke initiatieven, waar voorliggend plan een voorbeeld van is, wordt in 

de negen gemeenten ruim baan gegeven. Wel zijn afspraken gemaakt die er voor zorgen dat álle 

nieuwe projecten voldoende kwaliteit hebben (programmatisch, ruimtelijk, et cetera). Zo wordt 

van alle (nieuwe) plannen in het Stedelijk Gebied de meerwaarde getoetst aan de hand van de 

Brainport Principles. 

 

Beoordeling plan 

Het voorliggende plan voorziet in de realisatie van 18 woningen en derhalve is er sprake van een 

nieuwe stedelijke ontwikkeling. Het plan is gelegen binnen de bebouwde kom van Veldhoven 

en kan aangeduid worden als een inbreidingsplan. Het voorliggend plan bevindt zich tevens in 

het bestaand stedelijk gebied zoals opgenomen in de Verordening ruimte.  

 

De kwalitatieve meerwaarde van het project zit in het vernieuwende woonconcept dat wordt 

geboden, waarbij de woningen gekoppeld worden aan de maatschappelijk (onderwijs)functie 

binnen het plangebied. De korrelgrootte van het project past goed bij de identiteit van de 

omgeving en omliggende woonmilieus. Gelet op het feit dat regionaal ruim baan wordt gegeven 

aan initiatieven die uitgaan van herstructurering, transformatie en inbreiding, en het feit dat het 

om een kleinschalige ontwikkeling binnen bestaand stedelijk gebied (inbreidingslocatie) gaat, 

past de beoogde ontwikkeling binnen het regionale Afsprakenkader Wonen 2017. De regionale 

visie krijgt verder invulling binnen de gemeentelijke woonvisies. In paragraaf 3.3.2 is aangegeven 

dat het initiatief ook past binnen de uitgangspunten van de woonvisie van gemeente Veldhoven. 

 

Het voorliggende initiatief past binnen de regionale woningbouwafspraken en -programmering, 

waarmee de behoefte aan deze ontwikkeling voldoende is aangetoond. Het plan voldoet 

hiermee eveneens aan de uitgangspunten van de ladder voor duurzame verstedelijking (zie 

paragraaf 3.1.2). 
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Hoofdstuk 4. Planologische aspecten 

4.1. Archeologie en cultuurhistorie 

4.1.1. Archeologie 
Sinds 2007 kent Nederland de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz, gewijzigde 

Monumentenwet 1988). Per 1 juli 2016 zijn de bepalingen van de Wamz 2007 gedeeltelijk 

overgegaan in de Erfgoedwet. Op basis van deze wet zijn gemeenten belast met de zorgplicht 

voor het archeologisch erfgoed. Verder stelt de Wamz 2007 dat gemeenten 

archeologieparagrafen moeten opnemen in bestemmingsplannen en archeologische waarden 

en verwachtingen op te nemen op de verbeelding en ze te beschermen middels regels.  

 

De zorg voor het bodemarchief is door deze wet bij gemeenten komen te liggen. Om die reden 

heeft gemeente Veldhoven in haar bestemmingsplannen dubbelbestemmingen opgenomen ter 

bescherming van mogelijk in de bodem aanwezige archeologische waarden. Ter plaatse van het 

plangebied is de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 3’ opgenomen. Deze 

dubbelbestemming stelt dat geen archeologisch onderzoek nodig is bij: 

a. ver-/nieuwbouw van bestaande gebouwen, waarbij de bestaande oppervlakte van het 

gebouw in generlei opzicht wordt vergroot;  

b. de bouw van een gebouw of de uitbreiding van een bestaand gebouw met een oppervlakte 

van ten hoogste 2.500 m² of waarvan de bodemingreep niet dieper is reikt dan 0,4 meter 

beneden maaiveld. 

 

Beoordeling plan 

In dit geval wordt een bestaand deel van het onderwijsgebouw gesloopt en wordt een 

woongebouw met 18 appartementen teruggebouwd. De oppervlakte van dit woongebouw 

bedraagt meer dan het de oppervlakte die gesloopt zal worden. Bovendien wordt het 

woongebouw niet geheel teruggebouwd op de plek waar het onderwijsgebouw wordt gesloopt. 

De omvang van de bodemverstorende activiteiten ten behoeve van de sloop en nieuwbouw 

zullen de ondergrenzen voor de onderzoeksplicht (2.500 m² en 40 cm onder maaiveld) niet 

overschrijden. Het planvoornemen is vanuit beleidsmatig oogpunt niet onderzoeksplichtig. De 

dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie 3’ blijft evenwel gehandhaafd om eventueel in de 

bodem aanwezig archeologische waarden ook voor de toekomst te beschermen. 

 

Ondanks dat geen onderzoek benodigd is, betekent dit niet dat bij de graafwerkzaamheden geen 

archeologische resten aan het licht kunnen komen. Bij het aantreffen van archeologische sporen 

en/of vondsten tijdens graafwerkzaamheden dienen deze direct te worden gemeld bij de 

beleidsmedewerker Erfgoed van de gemeente Veldhoven. 

 

De beoogde ontwikkeling ondervindt geen belemmeringen ten aanzien van het aspect archeologie. 

 

4.1.2. Cultuurhistorie 
Cultuurhistorische waarden kunnen betrekking hebben op bebouwde cultuurhistorie 

(monumenten), cultuurhistorische landschappen en archeologische waarden van een gebied. 
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Op basis van de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW 2010, herziening 2016) is bepaald welke 

cultuurhistorische waarden of elementen binnen of in de nabijheid van het plangebied aanwezig 

zijn. 

 

Beoordeling plan 

Op de Cultuurhistorische Waardenkaart is te zien dat het plangebied gelegen is aan een 

historisch geografische lijn met een redelijk hoge cultuurhistorische waarde (Blaarthemseweg). 

Daarnaast is het plangebied gelegen binnen een ‘Regio met provinciaal cultuurhistorisch belang’ 

(de Kempen).  

 

Gelet op de aard en omvang van dit project kan worden geconcludeerd dat het plan geen 

afbreuk doet aan de cultuurhistorische waarden in de omgeving. 

 

 

4.2. Water 

Inleiding 

Doel van de waterparagraaf is de component water in een zo vroeg mogelijk stadium te 

adresseren in het besluitvormingsproces van ruimtelijke plannen. De paragraaf beschrijft de 

actuele waterhuishouding in het plangebied. Daarnaast wordt, binnen de gestelde 

randvoorwaarden van het bestemmingsplan, vastgelegd aan welke watereisen de ontwikkeling 

moet voldoen. Ruimtelijke plannen worden onder meer getoetst aan "hydrologisch neutraal" 

ontwikkelen conform landelijk en lokaal waterbeleid. Met deze waterparagraaf wordt voldaan 

aan het bepaalde in artikel 3.1.6, lid 1, onder c van het Besluit ruimtelijke ordening. 

 

Waterrelevant beleid en regelgeving 

 

Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016 – 2021 

Op 18 december 2015 is het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016 - 2021 (PMWP) vastgesteld. 

Het PMWP staat voor samenwerken aan Brabant waar iedereen prettig woont, werkt en leeft in 

een veilige en gezonde leefomgeving. Het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 (PMWP) 

zet de nieuwe koers uit voor de provinciale inzet met betrekking tot water, bodem, lucht en de 

overige milieuaspecten. Het PMWP staat voor: 

• voldoende water voor mens, plant en dier; 

• schone en gezonde leefomgeving (bodem, water en lucht); 

• bescherming van Brabant tegen overstromingen en externe risico’s; 

• verduurzaming van onze grondstoffen-, energie- en voedselvoorziening. 

 

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:  
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• 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. 

 

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. 
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Beleidsregel Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater 

De drie Brabantse waterschappen, Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta hanteren sinds 

1 maart 2015 dezelfde (beleids)uitgangspunten voor het beoordelen van plannen waarbij het 

verhard oppervlak toeneemt. Deze (beleids)uitgangspunten zijn geformuleerd in de 

‘Beleidsregel Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater, 

Brabantse waterschappen’. Bij een toename en afkoppeling van het verhard oppervlak geldt het 

uitgangspunt dat plannen zoveel mogelijk hydrologisch neutraal worden uitgevoerd. De 

waterschappen maken bij het beoordelen van plannen met een toegenomen verhard oppervlak 

onderscheid tussen grote en kleine plannen. Hoewel er relatief veel kleine plannen zijn, 

veroorzaken deze op deelstroomgebiedsniveau nauwelijks een toename van de maatgevende 

afvoer. Het waterschap maakt grofweg onderscheid in projecten met een toename van verhard 

oppervlak van maximaal 2.000 m², 2.000 m² tot 10.000 m² en meer dan 10.000 m². 

 

Beleid gemeente 

Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan 2015 - 2019 gemeente Veldhoven# 

Het waterbeleid van de gemeente Veldhoven is vastgelegd in het Verbreed Gemeentelijk 

Rioleringsplan (2015-2019). 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 stedelijk afvalwater; 

• zorgplicht hemelwater; 

• zorgplicht grondwater. 

 

Dit komt erop neer dat de gemeente vanuit het oogpunt van volksgezondheid en veiligheid zorg 

draagt 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.  

 

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 
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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 

overtollig water gecontroleerd naar een plek wordt afgevoerd waar het geen overlast kan 

veroorzaken. 

 

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. 

 

Beoordeling plan 

Huidige situatie 

In de huidige situatie is het plangebied al voor een groot gedeelte verhard. Er is een 

schoolgebouw met schoolplein aanwezig. Hierna is een luchtfoto van het plangebied, een 

checklist en een beschrijving van de huidige waterhuishoudkundige situatie opgenomen. 

 

Oppervlaktewater 

Binnen het plan zijn geen oppervlaktewateren aanwezig. Dat wil zeggen geen watergangen of 

open water partijen. De meest nabijgelegen watergang is volgens de Legger van waterschap De 

Dommel een A-watergang op ruim 120 meter ten oosten van het plangebied, parallel aan de 

Peter Zuidlaan. De watergang begint hier als BODO-OS-9-3 en gaat parallel aan de Peter Zuidlaan 
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over in de BODO-OS-9. Deze watergang stroomt iets zuidelijker de A2 en N2 onderdoor en gaat 

ter hoogte van de Karel de Grotelaan in Eindhoven over in de Gender (GE-13). Voor de A-

watergang geldt geen profiel van vrije ruimte conform de legger, wel een beschermingszone van 

5 meter vanuit de insteek, aan beide zijden. Deze zone ligt ver genoeg van het plangebied. Het 

plangebied valt onder de deelwatersystemen van de Gender en de Rundgraaf. Waarvan het 

grootste gedeelte valt onder het deelwatersysteem van de Rundgraaf. 

 

Luchtfoto met kadastrale situatie van het plangebied. (Bron: https://pdokviewer.pdok.nl/) 

 

 

Checklist Watersysteem 

Hoofdwatergang cq open water Nee 

Zijwatergang Nee 

Keurgebied binnen plangebied? Nee 

Binnen 25-100 jaarszone? Nee 

Binnen boringsvrije zone? Nee 

Ecologische verbindingszone? Nee 

Binnen reserveringsgebied waterberging 2050? Nee 

Attentiegebied EHS Nee 

Rioolwatertransportleiding Nee 

Waterschap gemaal Nee 

Verdachte/verontreinigde locaties? Nee 

Infiltratie praktisch mogelijk? Matig 

Uitwerkingsplicht / wijzigingsbevoegdheid Nee 
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Bodemopbouw 

De deklaag (Nuenen formatie) is ter plaatse van Veldhoven een metersdik pakket bestaande uit 

fijne zanden. Volgens de bodemkaart uit de viewer van PDOK liggen er ter plaatse van het 

plangebied Hoge zwarte enkeerdgronden opgebouwd uit lemig fijn zand. De doorlatendheid van 

de deklaag is relatief laag. Voor infiltratie van hemelwater dient per locatie nader onderzocht te 

worden of infiltratie mogelijk is. Ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek van Tritium 

Advies (zie bijlage 4) is de bodemopbouw en geohydrologie in beeld gebracht. Onderstaande 

tabel komt uit dat onderzoeksrapport. Uit de tijdens het bodemonderzoek verrichte boringen 

blijkt dat de in onderstaande tabel aangenomen bodemopbouw juist is. 

 

 

Riolering 

Qua riolering vallen er verschillende rioleringsgebieden in het plangebied Zeelst. De riolering in 

de omgeving van het plangebied maakt onderdeel uit van rioleringsgebied Zeelst Oost. In het 

verleden is het rioolstelsel als een gemengd stelsel uitgelegd. Bij droog weer en normale 

neerslag stroomt het afvalwater naar een gemaal en deze verpompt dit naar het zuidelijk 

stamriool, dat gelegen is ter plaatse van de Peter Zuidlaan. Bij hevige neerslag stroomt het teveel 

aan water via een overstort bij de Blaarthemseweg naar de Gender. 

 

In dit rioleringsgebied zijn nog geen vervangingsprojecten uitgevoerd en functioneert het 

rioolstelsel zoals in het verleden is uitgelegd. Bij toekomstige vervangingsprojecten zal de 

gemengde riolering zoveel mogelijk vervangen worden voor een gescheiden stelsel. Hierbij 

wordt het hemelwater separaat van het vuilwater ingezameld. Het hemelwater zal waar 

mogelijk bovengronds worden geborgen en vertraagd afgevoerd naar de Gender. 
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Grondwater 

De maaiveldhoogte bedraagt volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2) ter plaatse 

van het plangebied 20,00 – 25,00 +NAP (20,5 meter volgens het verkennend bodemonderzoek 

van Tritium Advies, zie bijlage 4). Volgens de Watertoetskaart van waterschap de Dommel is de 

Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand 200 – 250 cm. De Gemiddeld Laagste Grondwaterstand 

bedraagt meer dan 250 cm.  

 

Beschermde gebieden 

Het plangebied maakt volgens de Verordening ruimte Noord-Brabant geen deel uit van een 

grondwaterbeschermingsgebied. Op ongeveer 140 meter ten noorden van het plangebied ligt 

wel een boringsvrije zone. Het plangebied ligt eveneens niet binnen een gebied dat is beschermd 

vanwege (in de nabijheid gelegen) natte natuur (bijvoorbeeld Natuur Netwerk Brabant, 

Ecologische verbindingszone of Attentiegebied Natuurnetwerk Brabant). Volgens de 

Watertoetskaart van Waterschap De Dommel is het plangebied wel gelegen binnen het 

keurgebied ‘Contouren beregeningsbeleid: invloedsgebieden Natura 2000’. Aan deze contour 

zijn regels gekoppeld ten aanzien van beregening voor de landbouw. Deze regels zijn niet 

relevant voor dit project. 

 

Toekomstige situatie 

In de toekomstige situatie blijft het perceel grotendeels verhard. De huidige vleugel met 

noodlokalen wordt gesloopt en daarvoor in de plaats komt een vleugel met appartementen in 

twee bouwlagen. In onderstaande tabel is te zien wat dit concreet betekent voor de oppervlakte 

aan verhard oppervlak. Daarna volgt een beschrijving van de huidige waterhuishoudkundige 

situatie. 

 

Verhard oppervlak 

Oppervlakten  Huidig m2  Toekomstig m2 

Daken* 2.357 m² 2.578 m²  

Terrein verharding** 2.357 m²  2.255 m²  

Onverhard terrein 1.847 m ² 1.728 m² 

Totaal 6.561 m² 6.561 m² 

* Bij het bepalen van de dakverharding is zowel in de huidige situatie als de toekomstige situatie uitgegaan van de 

planologische mogelijkheden voor het oprichten van gebouwen. 

** Bij het bepalen van de terreinverharding is ervan uitgegaan dat het overige deel van het bouwvlak dat niet 

bebouwd is/mag worden, volledig verhard is. 

 

Hemelwater 

Op basis van het bovenstaande blijkt dat dit plan ten opzichte van de voorgaande situatie leidt 

tot een toename van het verhard oppervlak met ongeveer 119 m². Omdat daarmee ruimschoots 

onder de grens van 2.000 m² wordt gebleven, geldt vanuit de Algemene Regel van de Keur geen 

verplichting tot de aanleg van een compensatie en is er geen vergunning in het kader van de 

Keur vereist. Het hemelwater afkomstig van het verhard oppervlak zal afzonderlijk van het 

afvalwater worden opgevangen en worden aangeboden op de perceelsgrens. Vervolgens wordt 

dit water via het bestaande riool in de Blaarthemseweg afgevoerd richting het zuidelijk 

stamriool. 
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Oppervlaktewater 

Dit plan zorgt niet voor een toe- of afname van oppervlaktewater. Daarnaast heeft dit plan geen 

consequenties voor de A-watergang ten oosten van het plangebied.  

 

Grondwater 

Op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek (zie paragraaf 5.1 en bijlage 4) kan worden 

geconstateerd dat de bodem ter plaatse van het plangebied matig waterdoorlatend is. De 

grondwaterstand levert geen problemen op voor hemelwaterinfiltratie. Er zullen geen 

dusdanige grondwerkzaamheden plaatsvinden die invloed hebben op het grondwater en 

grondwaterstromen. 

 

Riolering 

Het hemelwater en afvalwater wordt gescheiden van elkaar aangeboden op de perceelsgrens. 

Beiden worden daarna verder afgevoerd via het bestaande riool in de Blaarthemseweg. 

 

Beschermings- en bergingsgebieden 

Aangezien het plangebied niet is gelegen binnen een grondwaterbeschermingsgebied of een 

gebied dat is beschermd vanwege (in de nabijheid gelegen) natte natuur. Wel ligt het plangebied 

binnen het keurgebied ‘Contouren beregeningsbeleid: invloedsgebieden Natura 2000’. 

Aangezien de regels die aan deze contour zijn gekoppeld betrekking hebben op beregening voor 

de landbouw, zijn deze regels niet relevant voor dit project. 

 

 

4.3. Flora en fauna 

Ruimtelijke plannen dienen te worden beoordeeld op de uitvoerbaarheid in relatie tot actuele 

natuurwetgeving. Met ingang van 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb) 

ingegaan. Deze wet vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998 de Boswet en de 

Flora- en faunawet. De Wnb staat in het teken van de verbinding tussen ecologie en economie 

en bescherming van natuur.  

 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de aanwezige 

natuurwaarden in en om het besluitgebied. Voordat ontwikkelingen mogen plaatsvinden, moet 

worden aangetoond dat in het kader van de huidige natuurwet- en regelgeving van een negatief 

effect geen sprake is, dan wel dat daarvoor respectievelijk een vergunning of ontheffing kan 

worden verkregen. 

 

Gebiedsbescherming 

Het plangebied ligt niet in een gebied dat in het kader van de Wnb is aangewezen. Het 

dichtstbijzijnde Natura-2000 is “Leenderbos, Groote Heide en De Plateaux”. Op ongeveer 2,7 

kilometer ten zuidoosten van het plangebied maken de beken Run en Dommel onderdeel uit 

van dit beschermde natuurgebied. Op circa zes kilometer ten zuidoosten van het plangebied 

maakt het bos- en heidegebied Groote Heide onderdeel uit van dit beschermde natuurgebied. 
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Verder liggen op ongeveer zeven kilometer ten westen van het plangebied het Groot- en 

Kleinmeer, die beiden onderdeel uitmaken van het Natura2000-gebied Kempenland-West.  

 

Het plangebied ligt daarnaast niet binnen een gebied behorende tot Natuurnetwerk Nederland 

(NNN, zoals deze is begrensd als zijnde Natuurnetwerk Brabant in de Verordening ruimte Noord-

Brabant) of een belangrijk weidevogelgebied. Dichtstbijzijnde stukjes NNN zijn het Beatrixkanaal 

en de Gender op ruim een kilometer ten (noord)oosten van het plangebied, en het 

eerdergenoemde Natura2000-gebied ten zuiden van het plangebied. 

 

Gelet op de aard en omvang van het project, in relatie tot de ligging ten opzichte van 

beschermde natuurgebieden, zijn geen significant negatieve gevolgen te verwachten ten 

aanzien van deze beschermde natuurgebieden. 

 

Soortenbescherming 

In het kader van deze bestemmingsplanherziening is door Tritium Advies een quickscan 

uitgevoerd naar het voorkomen van (beschermde) soorten flora en fauna in het plangebied. De 

resultaten van dit onderzoek zijn gerapporteerd en opgenomen in de bijlagen bij deze 

toelichting.  

 

Uit de quickscan flora en fauna is gebleken dat nader onderzoek naar soorten niet noodzakelijk 

is. Een ontheffing in het kader van de Wnb (soorten) is niet noodzakelijk. Voor algemeen 

voorkomende soorten geldt een algemene vrijstelling als het ruimtelijke ingrepen betreft. Om 

een verstorend effect op foeragerende vleermuizen uit te sluiten, dienen de voorgenomen 

sloop- en bouwwerkzaamheden overdag te worden uitgevoerd. De in het onderzoeksrapport 

omschreven werkwijzen met betrekking tot zowel de zorgplicht als ten aanzien van vogels 

dienen in acht te worden genomen zodat een overtreding van de natuurwetgeving wordt 

voorkomen. 

 

Zorgplicht 

Voor alle soorten geldt de algemene zorgplicht (artikel 1.11 Wnb). Deze zorgplicht houdt kort 

gezegd in dat een ieder die weet dat zijn handelen of nalaten negatieve gevolgen zal hebben 

voor flora en fauna, verplicht is dit handelen achterwege te laten of maatregelen te nemen die 

de negatieve gevolgen kunnen voorkomen, beperken of ongedaan maken. Zo dient het 

plangebied tijdig onaantrekkelijk gemaakt te worden als leefgebied voor de kwetsbare soorten 

die mogelijk in het plangebied kunnen voorkomen en dienen de werkzaamheden bij voorkeur 

plaats te vinden buiten kwetsbare perioden van deze soortengroepen. Als tijdens de sloop-, 

bouw- en aanlegwerkzaamheden beschermde soorten worden aangetroffen, moeten dusdanige 

maatregelen worden genomen dat de schade aan deze soorten zo veel mogelijk wordt beperkt. 

 

 

4.4. Verkeer en parkeren 

Verkeer 

Het plangebied wordt op dezelfde wijze ontsloten als voorheen. Dat wil zeggen dat het 

plangebied voor gemotoriseerd verkeer wordt ontsloten via de Blaarthemseweg. Voor langzaam 
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verkeer liggen rondom het plangebied ook verbindingen met de omliggende woonbuurt 

(Biezenkuilen en Severeind).  

 

In bijlage 2 is een berekening opgenomen van de toekomstige verkeersgeneratie als gevolg van 

het totale plan. Daaruit blijkt dat er voor wat betreft de nieuwe woningen ongeveer 65 

verkeersbewegingen per weekdag te verwachten zijn. Met de te verwachten 

verkeersbewegingen van de school en kinderboerderij erbij opgeteld, komt het totaal aantal te 

verwachten verkeersbewegingen per weekdag uit op ongeveer 92. Gelet op de capaciteit van 

de Blaarthemseweg zal het beoogde plan geen problemen opleveren voor wat betreft de 

verkeersafwikkeling als gevolg van het voorgenomen project. 

 

Parkeren 

Aan de hand van de landelijk gehanteerde parkeerkencijfers uit de CROW-publicatie 317 is de 

parkeerbehoefte berekend. De omgeving van het plangebied is aan te merken als ‘rest 

bebouwde kom’ en ‘sterk stedelijk’. De berekening is opgenomen in bijlage 2 bij deze toelichting. 

Uit de berekening volgt dat 39 parkeerplaatsen benodigd zijn. In de huidige situatie zijn er 36 

parkeerplaatsen aanwezig. Dit betekent dat er drie parkeerplaatsen te weinig zijn. Daarom zal 

de bestaande parkeerstrook aan de oostzijde van het plangebied worden uitgebreid met 3 

parkeerplaatsen. De situatietekening hiervan is opgenomen in bijlage 3 bij deze toelichting. 

 

Om te borgen dat ook daadwerkelijk in deze parkeerbehoefte wordt voorzien, is in de regels van 

dit bestemmingsplan een voorwaardelijke verplichting opgenomen. Deze verplichting bepaalt 

dat bij het bouwen en wijzigen van bestaande gebruik, zoals toegestaan op grond van de 

geldende bestemmingen, voorzien dient te worden in voldoende parkeergelegenheid en dat de 

woningen niet eerder in gebruik mogen worden genomen dan dat de parkeerstrook uit bijlage 

3 bij deze toelichting is gerealiseerd. 

 

Fietsparkeren 

Net als in de huidige situatie zal het fietsparkeren van zowel de leerlingen als de medewerkers 

van de school plaatsvinden op eigen terrein. Dat geldt ook voor het fietsparkeren van de 

toekomstige bewoners van de appartementen. De voorzieningen hiervoor zullen voldoen aan 

de algemeen gehanteerde normen. Het terrein is voldoende groot om deze voorzieningen te 

realiseren.  

 

 

4.5. Kabels en leidingen 

Binnen en in de nabijheid van het plangebied zijn geen planologisch beschermde kabels en 

leidingen aanwezig die tot belemmeringen in het plangebied leiden. Het aspect kabels en 

leidingen vormt dan ook geen belemmering voor onderhavig plan. 
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Hoofdstuk 5. Milieuaspecten 

5.1. Bodem- en grondwaterkwaliteit 

In het kader van de Wet ruimtelijke ordening dient bij een bestemmingsplan dat nieuwe 

bouwmogelijkheden of een herinrichting van bestaande percelen mogelijk maakt, een 

(historische) bodemonderzoek plaats te vinden. Met dit vooronderzoek dient de bodem- en 

grondwaterkwaliteit in voldoende mate te worden vastgesteld. Uitgangspunt hierbij is dat de 

kwaliteit van de bodem en het grondwater geschikt is voor de voorgenomen functie. 

 

Beoordeling plan 

Naar aanleiding van onderhavige herontwikkeling is door Tritium Advies een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is als bijlage bij deze toelichting gevoegd. Hierna 

worden de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek besproken. 

 

Verkennend bodemonderzoek 

Op basis van het vooronderzoek is de onderzoekslocatie als “onverdacht” beschouwd. 

Vervolgens is veldwerk uitgevoerd, waarbij enkele boringen zijn verricht. Daarbij zijn zintuiglijk 

in de ondergrond (1,20 tot 1,60 m-mv) ter plaatse van boring 01 sporen puin aangetroffen. Ter 

plaatse van de rest van het terrein zijn zowel in de boven- als ondergrond zintuiglijk geen 

bodemvreemde bijmengingen waargenomen. 

 

Uit de analyseresultaten blijkt dat de zintuiglijk schone bovengrond (na uitsplitsing 

mengmonster MM01) licht verontreinigd is met cadmium, lood en minerale olie. De ondergrond 

met sporen puin blijkt sterk verontreinigd te zijn met zink en licht verontreinigd met cadmium, 

koper, kwik, lood, PCB en minerale olie. Het grondwater is vanwege grondwaterstand (> 5 m-

mv) niet onderzocht. De sterke verontreiniging met zink en de lichte verontreinigingen met 

zware metalen, PCB en minerale olie in de grond zijn in tegenspraak met de hypothese dat de 

onderzoekslocatie niet-verdacht is. 

 

Op basis van het verkennend bodemonderzoek kon niet worden uitgesloten dat er sprake is van 

een ernstig geval van bodemverontreiniging met zink. Daarom werd geadviseerd om nader 

onderzoek uit te voeren om de exacte omvang van de sterke grondverontreiniging met zink te 

bepalen. Daarnaast is de ondergrond ter plaatse van boring 01 vanwege puinbijmengingen 

conform de NEN 5707 verdacht op de aanwezigheid van asbest. Geadviseerd werd om tevens 

een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707 uit te voeren. 

 

Op basis van bovenstaande is besloten de geadviseerde onderzoeken uit te voeren. De 

resultaten zijn gerapporteerd en eveneens als bijlage bij deze toelichting gevoegd. 

 

Verkennend asbestonderzoek 

Zintuiglijk is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal waargenomen. Omdat de 

puinbijmengingen in de ondergrond zijn waargenomen is het verkennend asbestonderzoek 

uitgevoerd met een edelmanboor (ø 12 cm). In het uitkomende materiaal van boring 102 (fractie 
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20 mm) is asbestverdacht materiaal waargenomen. Het betreft 10-15% hechtgebonden 

chrysotiel. In de grond (fractie < 20 mm) is analytisch geen asbest aangetoond. Omdat in de 

boring asbesthoudend materiaal is aangetroffen, is conform de NEN 5707 een nader 

asbestonderzoek noodzakelijk om de formele asbestconcentratie in de grond vast te stellen. Dit 

onderzoek zal worden uitgevoerd in het kader van de aanvraag van de omgevingsvergunning 

voor bouwen, zodat ook duidelijk is waar daadwerkelijk gebouwd/gegraven gaat worden. 

Volgens Tritium Advies levert dit geen belemmeringen op voor de bestemmingswijziging. 

 

Nader bodemonderzoek 

Uit het nader bodemonderzoek kan geconcludeerd worden dat de omvang van de sterke 

verontreiniging met zink in de grond afdoende is vastgesteld. De oorzaak van de verontreiniging 

is niet bekend. Er is echter geen aanleiding om te veronderstellen dat de verontreiniging na 1987 

is ontstaan. De totale omvang van de sterke verontreiniging in de grond wordt geraamd op 12 

m³. Gezien de mate en omvang van de verontreiniging in de grond kan worden afgeleid dat er 

geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Deze vormt geen belemmering 

voor de voorgenomen bestemmingswijzing. Wel adviseert Tritium Advies om de sterke 

verontreiniging te verwijderen bij de herinrichting van het terrein. Voor de sterk verontreinigde 

grond gelden gebruiksbeperkingen. Zo mag er niet zondermeer gegraven worden in deze grond. 

 

Afgraven, afvoeren of hergebruiken van grond 

Ten slotte heeft Tritium Advies aangegeven dat indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij 

bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, rekening gehouden dient te worden 

met het feit dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met betrekking tot het elders 

hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, die 

doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen. 

 

 

5.2. Geluid 

Bij een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, waarbij sprake is van de realisatie van een 

geluidgevoelig object 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, industrie en spoorwegen. 

 

In de Wet geluidhinder (Wgh) is geregeld dat bepaalde wegen, spoorwegen en 

bedrijven(terreinen) een zone hebben. Bij een ruimtelijke ontwikkeling waarbij sprake is van de 

ontwikkeling van geluidgevoelige objecten binnen een geluidszone, dient een onderzoek te 

worden uitgevoerd naar de geluidsbelasting op deze gebouwen of terreinen. 

 

Wegverkeerslawaai 

Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) heeft elke weg een geluidszone, met uitzondering van 

woonerven en wegen waar een maximumsnelheid van 30 km/u voor geldt. De wegen direct 

rondom het plangebied (waaronder de Blaarthemseweg) hebben een snelheidsregime van 

maximaal 30 km/uur, waardoor deze geen zone kennen in de zin van de Wet geluidhinder. Wel 

is het plangebied gelegen binnen de zone van de Peter Zuidlaan, de randweg N2 en Rijksweg A2.  
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Omdat met het plan nieuwe geluidgevoelige objecten (woningen) worden mogelijk gemaakt 

binnen de zone van deze wegen, is een akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting van het 

wegverkeerslawaai van deze wegen op de gevels van de nieuwe woningen noodzakelijk. Voor 

dit plan is dan ook een dergelijk onderzoek uitgevoerd. In het kader van een goede ruimtelijke 

ordening is ook voor de Blaarthemseweg (30 km/uur) de geluidbelasting inzichtelijk gemaakt. 

De resultaten zijn gerapporteerd en opgenomen als bijlage bij deze toelichting. Hierna worden 

de belangrijkste bevindingen behandeld. 

 

Hoewel het plangebied deel uitmaakt van de bebouwde kom van Veldhoven, moet het gebied 

volgens artikel 1 van de Wet geluidhinder vanwege de ligging binnen de zone van een 

autosnelweg zoals bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 worden 

beoordeeld als ‘buitenstedelijk gebied’. Daardoor geldt een maximale ontheffingswaarde van 

53 dB. De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB.  

 

Voor de Blaarthemseweg (30 km/uur) geldt dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe 

appartementen de richtwaarde van 48 dB op geen enkel punt overschrijdt. Dat geldt ook voor 

de gezoneerde wegen Peter Zuidlaan en N2. Voor de Rijksweg A2 geldt dat de geluidbelasting 

op de gevels van de nieuwe appartementen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschrijdt. 

De maximale ontheffingswaarde van 53 dB wordt nergens overschreden. Toepassing van 

overdrachts- of bronmaatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting is 

onvoldoende doeltreffend of vanuit technisch en/of financieel oogpunt niet realistisch om toe 

te schrijven aan dit project.  

 

Met dit plan wordt de bestaande bebouwing vervangen. Het merendeel van de appartementen 

is niet geluidbelast. De appartementen gelegen op de hoek aan het oosten van het bouwplan 

zijn enkel geluidbelast ter plaatse van de zijgevel. Alle appartementen hebben derhalve een 

geluidluwe voor- of achtergevel. Aan de geluidluwe gevel dient een geluidluwe buitenruimte te 

worden gesitueerd. Op basis van deze motivatie wordt voldaan aan het ontheffingenbeleid Wet 

Geluidhinder van de Provincie Noord-Brabant dat door gemeente Veldhoven wordt gehanteerd. 

 

Gelet op het bovenstaande heeft initiatiefnemer gemeente Veldhoven verzocht een hogere 

waarde te verlenen conform artikel 110a, lid 5 van de Wet geluidhinder. Aangezien voor dit 

project sprake is van een procedure hogere waarde, is een aanvullend onderzoek nodig ter 

bepaling van de geluidwering van de gevels van de appartementen. Bij toepassing van de juiste 

geluidwerende materialen en maatregelen (conform een nader onderzoek) is vervolgens een 

goed akoestisch woon- en leefklimaat gewaarborgd. Tevens blijkt uit de rekenresultaten dat de 

appartementen beschikken over een geluidluwe gevel. 

 

Industrielawaai 

Aan de andere zijde van de A2/N2 ligt het bedrijventerrein De Hurk in Eindhoven. Het gaat om 

een geluidgezoneerd bedrijventerrein in de zin van de Wet geluidhinder. Dat betekent dat er 

een geluidzone is vastgesteld rondom bedrijventerrein. Dat is op 22 juni 1989 gebeurd bij besluit 

door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. In het bestemmingsplan “Bedrijventerrein De 
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Hurk-Croy 2017” van gemeente Eindhoven (identificatienummer: NL.IMRO.0772.80300-0301, 

vastgesteld d.d. 19 december 2017) is een toelichting gegeven op deze geluidzone: 

“Voor de ruimtelijke ordening is de ligging van de zonegrens van het industrieterrein van belang. 

De geluidproductie van nieuwe bedrijven, die oude inrichtingen vervangen, als bijdrage in de 

totale geluidproductie van het gehele industrieterrein, moet worden getoetst aan de in 

bestemmingsplannen vastgelegde zone. Buiten de zonegrens mag de geluidproductie vanwege 

het industrieterrein niet meer dan 50 dB(A) bedragen. Voor de verdeling van de beschikbare 

geluidruimte binnen de zone is bij toepassing van de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer 

het Geluidreductieplan een tijdelijk hulpmiddel. Met behulp van een zonebeheersplan, dat onder 

meer toetsingskader is voor nieuwe omgevingsvergunningen, worden de bestaande 

overschrijdingen teniet gedaan.” 

 

Zonekaart industrieterrein De Hurk. Het plangebied is met rood omcirkeld. Bron: ww.ruimtelijkeplannen.nl. 

 

Het bestemmingsplan “Bedrijventerrein De Hurk-Croy 2017” heeft geen wijzigingen 

aangebracht in de bedoelde geluidzone of in de begrenzing van het gezoneerde industrieterrein. 

Deze zone is dan ook nog steeds van kracht. Uit de zonekaart, zoals opgenomen als bijlage 2 bij 

de toelichting van het bestemmingsplan “Bedrijventerrein De Hurk-Croy 2017”, blijkt dat 

onderhavig projectgebied net buiten de 50 dB(A) etmaalwaarde-contour van het 
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bedrijventerrein. Zodoende is nader onderzoek naar industrielawaai naar aanleiding van dit 

bedrijventerrein niet nodig. 

 

Spoorweglawaai 

Het plangebied ligt op ruim drie kilometer van de spoorlijn tussen Eindhoven en Boxtel. Het 

plangebied is dan ook niet gelegen binnen de geluidzone van de spoorlijn. Het aspect 

railverkeerslawaai is dan ook niet aan de orde op onderhavig plan. 

 

Luchtvaartlawaai 

Het plangebied ligt op hemelsbreed circa 4 km van de luchthaven Eindhoven. Dit is een militair 

vliegveld met medegebruik door de burgerluchtvaart (Eindhoven Airport). Vanaf 1 november 

2009 geldt de Wet luchtvaart. Deze wet omvat een nieuw stelsel van besluitvorming en normen 

voor alle luchthavens, met uitzondering van Schiphol. Conform de systematiek van deze wet is 

voor luchthaven Eindhoven één luchthavenbesluit vastgesteld met een militaire geluidsruimte 

voor militair vliegverkeer en een burgergeluidsruimte voor het commercieel 

burgermedegebruik. Het luchthavenbesluit is op 26 september 2014 vastgesteld. Met dit besluit 

is de 35Ke-geluidszone rond de luchthaven vastgelegd als grens van de geluidsbelasting van het 

gezamenlijke militaire en civiele vliegverkeer. Het plangebied ligt niet binnen deze vastgestelde 

geluidszone (35Ke-contouren). Deze geluidszone werkt daarom niet belemmerend voor 

onderhavig plangebied. 

 

Conclusie 

De aspecten industrie-, spoorweg- en luchtvaartlawaai vormen geen belemmering voor 

onderhavig planvoornemen. Voor het aspect wegverkeerslawaai geldt dat er sprake van een 

procedure hogere waarde. Hierbij geldt dat voor de appartementen een aanvullend onderzoek 

ter bepaling van de geluidwering van de gevels nodig is. Bij toepassing van de juiste 

geluidwerende materialen en maatregelen (conform een nader onderzoek) is vervolgens een 

goed akoestisch woon- en leefklimaat gewaarborgd.  

 

 

5.3. Luchtkwaliteit 

Hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer bevat de regelgeving op het gebied van luchtkwaliteit. 

Daarin zijn luchtkwaliteitseisen opgenomen voor diverse verontreinigende stoffen, waaronder 

stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). In artikel 5.16 van de Wet milieubeheer is vastgelegd in 

welke gevallen de luchtkwaliteitseisen geen belemmering vormen voor een nieuwe 

ontwikkeling. Dit is het geval wanneer: 

• een ontwikkeling niet leidt tot overschrijding van de grenswaarden voor luchtkwaliteit 

• ten gevolge van een ontwikkeling de concentraties van de betreffende stoffen verbeteren of 

ten minste gelijk blijven 

• een ontwikkeling niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentraties van 

desbetreffende stoffen in de buitenlucht 

• een ontwikkeling past binnen een vastgesteld programma (zoals het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) 
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De uitwerking van het begrip ‘niet in betekende mate’ staat in het ‘Besluit niet in betekenende 

mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)’ en de ‘Regeling niet in betekenende mate bijdragen 

(luchtkwaliteitseisen)’. In de Regeling zijn categorieën van gevallen benoemd die in ieder geval 

als ‘niet in betekenende mate’ worden aangemerkt en waarvoor toetsing aan de grenswaarden 

dus zonder meer achterwege kan blijven. Er is volgens deze regeling geen onderzoek nodig voor 

‘woningbouwlocaties, indien een dergelijke locatie, in geval van één ontsluitingsweg, netto niet 

meer dan 1.500 nieuwe woningen omvat, dan wel, in geval van twee ontsluitingswegen met een 

gelijkmatige verkeersverdeling, netto niet meer dan 3.000 woningen omvat’. 

 

Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) 

Het Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) is gericht op mensen die verhoogd 

gevoelig zijn voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2). In het besluit is geregeld dat wanneer 

een gevoelige bestemming binnen een onderzoekszone van een rijks- of provinciale weg wordt 

gevestigd of uitgebreid, een luchtkwaliteitsonderzoek nodig is. Gevoelige bestemmingen zijn 

functies waarbinnen kinderen, ouderen en zieken verblijven, zoals scholen, kinderdagverblijven, 

en verzorgings-, verpleeg- en bejaardentehuizen. Een woning of ziekenhuis is geen gevoelige 

bestemming conform het besluit. De onderzoekszone van een rijksweg betreft 300 meter aan 

beide zijden van de weg, gemeten vanaf de rand van de weg. Voor een provinciale weg geldt 

hetzelfde, maar dan een zone van 50 meter. 

 

Goede ruimtelijke ordening 

Naast toetsing aan de 'Wet luchtkwaliteit' en het 'Besluit gevoelige bestemmingen' dient altijd 

te worden onderzocht of sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Het principe van een 

'goede ruimtelijke ordening' blijft naast toetsing aan de 'Wet luchtkwaliteit' en het 'Besluit 

gevoelige bestemmingen' onverkort gelden. De Wet ruimtelijke ordening (Wro), art. 3.1, schrijft 

voor dat een bestemmingsplan moet voldoen aan de criteria voor goede ruimtelijke ordening. 

Die verplichting heeft in dit verband betrekking op situaties waarop het Besluit gevoelige 

bestemmingen niet ziet, maar die vanuit het oogpunt van goede ruimtelijke ordening 

onwenselijk zijn, bijvoorbeeld de bouw van woningen langs een snelweg, of de bouw van een 

school langs een drukke binnenstedelijke weg. In het algemeen is het verstandig om 

terughoudend te zijn met de vestiging van gevoelige bestemmingen nabij drukke (snel)wegen. 

De Gezondheidsraad concludeert niet voor niets dat ook bij concentraties beneden de 

grenswaarden gezondheidsschade kan optreden. 

 

Beoordeling plan 

In onderhavig geval blijft de bestaande schoollocatie behouden. De vleugel waar op dit moment 

noodlokalen zijn gevestigd, wordt echter gesloopt en maakt plaats voor 18 appartementen. Er 

wordt met dit bestemmingsplan dan ook geen nieuwe gevoelige bestemming conform het 

Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteit) mogelijk gemaakt. Daarnaast valt het project. 

zowel gezien de oppervlakte als het toe te voegen aantal woningen, zeer ruim onder de 

ondergrens van de categorie “niet in betekenende mate” bijdragend.  

 

Dit bestemmingsplan maakt nieuwe woningen mogelijk op nog geen 150 meter van een 

snelweg. Daarom is in het kader van een goede ruimtelijke ordening afgewogen of het 

verdedigbaar is om de woningen op deze plaats te realiseren. Daarbij is gebruik gemaakt van de 
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NSL-monitoringstool van Rijksoverheid. Met de tool is voor verschillende rekenpunten langs 

drukke (binnenstedelijke) wegen inzichtelijk gemaakt hoe hoog de waarden stikstofdioxide of 

fijn stof op deze plekken zijn. Voor de drie dichtstbijzijnde rekenpunten zijn de meetresultaten 

in onderstaande tabel uiteengezet voor de jaren 2016, 2020 en 2018. 

 

Uit navolgende tabellen is op te maken dat de grenswaarden en overschrijdingsdagen voor 

stikstofdioxide en fijn stof in 2016 niet overschreden worden. Ook de komende decennia is een 

overschrijding niet te verwachten. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat het plan ten 

aanzien van luchtkwaliteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. 

Het aspect luchtkwaliteit vormt dan ook geen belemmering voor onderhavig plan. 

 

Boven: Tabel met reken- en toetswaarden Monitoringstool NSL. Bron: https://www.nsl-monitoring.nl/viewer/#. 

Onder: Tabel met rekenresultaten monitoringsronde NSL 2017. Bron: https://www.nsl-monitoring.nl/viewer/#. 

 

 

5.4. Bedrijven en milieuzonering 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient tussen kwetsbare of gevoelige objecten, 

zoals een woning, en bepaalde functies en bedrijven voldoende afstand te worden gehouden. 

Deze afstand is enerzijds nodig om het woon- en leefklimaat ter plaatse van het gevoelige object 

niet aan te tasten, anderzijds is deze afstand nodig om het bedrijf of de functie niet te beperken 

in de betreffende (bedrijfs)activiteiten. Als uitgangspunt worden de richtafstanden uit publicatie 

‘Bedrijven en milieuzonering’ (2009) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 

genomen. In de VNG-publicatie is voor de aspecten geur, stof, geluid en gevaar een richtafstand 

gegeven, waarbij de grootste richtafstand leidend is. 

 

De VNG maakt onderscheid tussen de omgevingstypen ‘Rustige woonwijk / rustig buitengebied’ 

en ‘Gemengd gebied’. Bij het eerste type is duidelijk sprake van functiescheiding. Bij het tweede 

is sprake van functiemenging en komen direct naast woningen ook andere functies voor zoals 

winkels, horeca en (kleine) bedrijven. Volgens de VNG-publicatie behoren gebieden, die direct 

Tabel reken- en toetswaarden Monitoringstool NSL

NO2-concentratie PM10-concentratie PM10-overschrijdingsdagen PM2,5-concentratie

Goed < 35 μg/m3 < 35 μg/m3 < 35 dagen < 20 μg/m3

Ʌ 35 - 38.5 μg/m3 35 - 38.5 μg/m3 35 - 37 dagen 20 - 23.5 μg/m3

| 38.5 - 40.5 μg/m3 38.5 - 40.5 μg/m3 37 - 38 dagen 23.5 - 25.5 μg/m3

V 40.5 - 42.5 μg/m3 40.5 - 42.5 μg/m3 38 - 39 dagen 25.5 - 27.5 μg/m3

Slecht > 42.5 μg/m3 > 42.5 μg/m3 > 39 dagen > 27.5 μg/m3

Rekenresultaten monitoringsronde NSL 2017

Rekenpunt Jaar NO2-concentratie PM10-concentratie PM10-overschrijdingsdagen PM2,5-concentratie

1033592 2016 27,5 μg/m³ 19,0 μg/m³ 6,8 dagen per jaar 12,0 μg/m³

2020 21,0 μg/m³ 20,0 μg/m³ 7,6 dagen per jaar 12,6 μg/m³

2030 14,0 μg/m³ 16,7 μg/m³ 6,0 dagen per jaar 9,9 μg/m³

1033862 2016 27,4 μg/m³ 19,0 μg/m³ 6,8 dagen per jaar 12,0 μg/m³

2020 20,9 μg/m³ 20,0 μg/m³ 7,6 dagen per jaar 12,6 μg/m³

2030 14,0 μg/m³ 16,7 μg/m³ 6,0 dagen per jaar 9,9 μg/m³

1035186 2016 27,4 μg/m³ 19,0 μg/m³ 6,8 dagen per jaar 12,0 μg/m³

2020 20,9 μg/m³ 20,0 μg/m³ 7,6 dagen per jaar 12,6 μg/m³

2030 14,0 μg/m³ 16,7 μg/m³ 6,0 dagen per jaar 9,9 μg/m³
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langs de hoofdinfrastructuur liggen, eveneens tot omgevingstype gemengd gebied. Hier kan de 

hogere milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden rechtvaardigen. 

Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend.  

 

In de VNG-publicatie is aangegeven dat wanneer er sprake is van een ‘gemengd gebied’, de 

richtafstand met één afstandsstap mag worden verminderd. Dat wil zeggen dat een 

oorspronkelijke richtafstand van 30 meter wordt verminderd naar 10 meter en een 

oorspronkelijke richtafstand van 10 meter wordt verminderd naar 0 meter. 

 

Beoordeling plan 

In de omgeving van het plangebied komen enkele niet-woonfuncties voor. Van belang voor dit 

projectgebied zijn het sport- en scoutingterrein ten zuiden van het plangebied en 

bedrijventerrein De Hurk/Croy aan de andere zijde van de A2. Vanwege de ligging direct aan de 

A2 is het gerechtvaardigd het gebied aan te merken als ‘gemengd gebied’.  

 

Bedrijventerrein De Hurk 

Aan de andere zijde van de A2/N2 ligt het bedrijventerrein De Hurk in Eindhoven. Aan de zijde 

van de N2 zijn bedrijven toegestaan in de milieucategorieën 3.2, 4.1, 4.2 en 5.1. Gezien de ligging 

direct aan de hoofdinfrastructuur is het gerechtvaardigd om het gebied aan te merken als 

‘gemengd gebied’, waardoor de reguliere richtafstanden met een afstandstap verminderd 

mogen worden. Zodoende geldt voor de betreffende milieucategorieën respectievelijk een 

minimale richtafstand van 50 meter, 100 meter, 200 meter en 300 meter.  

 

Het plangebied ligt op ongeveer 250 meter van de dichtstbijzijnde bedrijven. Daarom is alleen 

het bedrijf van categorie 5.1 van belang voor het projectgebied. Het gaat om het bedrijf aan 

Hoevenweg 1-3 in Eindhoven. Het betreft een bedrijf dat gelijk is te stellen met een grofsmederij 

(SBI2008-code 259, 331) met een productieoppervlakte groter dan 2.000 m². De richtafstanden 

van dit type bedrijf betreffen 500 meter voor geluid, 100 meter voor stof, 50 meter voor geur 

en 30 meter voor gevaar. Alleen aan de richtafstand voor geluid wordt niet voldaan. Zoals in 

paragraaf 5.2 al is aangegeven, is bedrijventerrein De Hurk een geluidgezoneerd 

bedrijventerrein zoals bedoeld in de Wet geluidhinder. Het projectgebied ligt net buiten de 50 

dB(A) etmaalwaarde-contour van het bedrijventerrein. Zodoende kan ter plaatse van het 

projectgebied gelet op de milieuzonering van het bedrijventerrein De Hurk een goed woon- en 

leefklimaat worden gegarandeerd.  

 

Sportbestemming tegenover het projectgebied 

Ten zuiden van het plangebied is een sportbestemming gelegen. Ter plaatse zijn een 

handboogvereniging, een schuttersgilde (traditioneel schieten) en een scouting gevestigd. De 

handboogvereniging beschikt over een binnenbaan, die conform de handreiking ‘Bedrijven en 

milieuzonering’ van VNG (2009) een richtafstand van 10 meter heeft. Hier wordt aan voldaan. 

Het scoutingsgebouw is gelijk te stellen met een buurt of clubhuis (SBI2008-code 94991) en 

heeft een richtafstand van 30 meter ten aanzien van geluid. Het plangebied ligt op een afstand 

van meer dan 30 meter van het scoutingterrein. Bovendien is het projectgebied gelegen binnen 

gemengd gebied, waardoor de richtafstand met een afstandstap mag worden verminderd. In dit 

geval dus van 30 naar 10 meter. Zodoende wordt ruimschoots voldaan aan de richtafstand. 



53 

 

Ten aanzien van traditioneel schieten geldt, gelet op de handreiking ‘Bedrijven en 

milieuzonering’ van VNG (2009), een richtafstand van 10 meter ten aanzien van geur, 300 meter 

ten aanzien van geluid en 500 meter ten aanzien van gevaar. Aangezien sprake is van gemengd 

gebied, mogen deze afstanden worden teruggebracht tot respectievelijk 0, 200 en 300 meter. 

Bij deze richtafstanden is geen rekening gehouden met het Activiteitenbesluit, dat voor 

dergelijke schietinrichtingen in het milieuspoor van belang is.  

 

In artikel 3.146 van het Activiteitenbesluit milieubeheer is in lid b benoemd dat ten behoeve van 

het voorkomen van risico’s voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel voor zover dat 

niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico’s voor de omgeving en de kans dat 

ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan, ten minste moet worden voldaan 

aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen. Met deze bij ministeriële regeling gestelde eisen 

wordt bedoeld artikel 3.114 van de Activiteitenregeling milieubeheer.  

 

Ingevolge dit artikel moeten alle afgeschoten kogels worden opgevangen in een voorziening 

(kogelvanger). Deze voorziening moet zijn opgesteld boven een bodembeschermende 

voorziening (zoals een verharding), om te voorkomen dat de kogels die niet worden opgevangen 

op of in de bodem terecht kunnen komen. Daarnaast moet een 'onveilige zone' in acht worden 

genomen. Dat is het gebied waar projectielen - direct of indirect - terecht kunnen komen en 

waar gevaar bestaat voor mensen en dieren. In de onveilige zone mogen alleen de schutter, 

baancommandant (of schietmeester of buksmeester) en één of meerdere door de 

baancommandant aangewezen personen (veelal de optrekker en de schrijver) aanwezig zijn. 

Deze zone omvat de oppervlakte van een rechthoek van 2 meter aan weerszijde van de 

voorziening waarin de afgeschoten kogels worden opgevangen bij 8 meter. De zone bevindt zich 

aan de zijde waar op het doel wordt geschoten. Als met kogels van kalibernummer 16 of kleiner 

wordt geschoten op een houten blok of knoest, kan de kogel afketsen en daardoor niet in de 

kogelopvangvoorziening terechtkomen. Hierbij moet een onveilige zone met een straal van 25 

meter rond het doel waarop wordt geschoten worden aangehouden. Als een 

kogelopvangvoorziening aanwezig is, kan worden volstaan met een halve cirkel. 

 

De zone waarbinnen schutsbomen zijn opgericht, ligt op ongeveer 130 meter van het 

projectgebied. Gelet op de toepasselijke voorschriften van het Activiteitenbesluit, vormt het 

aspect gevaar geen aandachtspunt voor de beoogde ontwikkeling. 

 

Ten aanzien van geluid geldt dat traditioneel schieten bij de beoordeling aan de grenswaarden 

van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer buiten beschouwing blijft 

(artikel 2.18 lid g Activiteitenbesluit). In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient 

geluid van traditioneel schieten wel beoordeeld te worden in relatie tot de beoogde 

ontwikkeling. Omdat hiervoor geen vastgestelde normen gelden, wordt aansluiting gezocht bij 

de algemeen gehanteerde Handreiking Limburgs traditioneel schieten. Voor de geluidbelasting 

is Lknal van belang. Dat is het maximaal geluidsniveau van een enkelvoudige knal en dit komt 

overeen met het maximaal geluidsniveau LAmax voor industrielawaai.  
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Lknal is te berekenen met de formule Lknal ≤ ½ * Lomg + 50. Lomg is het geluidniveau gebaseerd op de 

omgevingstypologie, waarbij navolgende tabel van toepassing is.  

 

Omgevingstypologie Lomg,etm 

Landelijk gebied / weinig, geen verkeer 40 dB(A) 

Verspreide bebouwing / beperkt verkeer 45 dB(A) 

Woonwijk / verkeer 50 dB(A) 

De waarden voor Lomg zijn in de avondperiode 5 dB(A) lager. 

 

 

In dit geval is er sprake van ligging tegen een woonwijk en vlakbij de snelweg. Daarom is sprake 

van het omgevingstype ‘woonwijk/verkeer’. Zodoende mag de maximale geluidbelasting van het 

traditioneel schieten hooguit kleiner of gelijk zijn dan 75 dB(A) (= ½ * 50 + 50). Wanneer in de 

avonduren wordt geschoten geldt een geldt een richtwaarde van 45 dB(A), waardoor de 

grenswaarde voor het geluidsniveau ter plaatse van nieuwe woningen in de avonduren 

maximaal 72,5 dB(A) (= ½ * 45 + 50) mag bedragen.  

Gelet op de ligging van de schutsbomen ten opzichte van het plangebied, waarbij in ogenschouw 

moet worden genomen dat diverse gebouwen en opgaande beplanting aanwezig zijn tussen het 

plangebied en de schutsbomen, valt niet te verwachten dat de grenswaarden voor Lknal op de 

gevels van de nieuw te realiseren woningen wordt overschreden. In combinatie met 

geluidwerende maatregelen ingevolge de eisen uit het Bouwbesluit, is ter plaatse van het 

plangebied een goed woon- en leefklimaat te garanderen. 

 

Overige niet-woonfuncties  

In de omgeving van het plangebied zijn geen andere niet-woonfuncties gelegen die in het kader 

van een afweging ten aanzien van goede ruimtelijke ordening relevant zijn voor dit plan. 

 

Omgekeerde werking 

Ten aanzien van bovengenoemde functies binnen de sportbestemming, de bedrijven op 

bedrijventerrein De Hurk en de overige niet-woonfuncties in de omgeving van het plangebied, 

geldt dat in de bestaande situatie reeds woningen op een kortere afstand aanwezig zijn dan de 

woningen die met dit bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. Betreffende bestaande 

woningen zijn maatgevend als het gaat om de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van 

deze functies binnen de sportbestemming, categorie 5.1 bedrijven op de Hurk en de andere niet-

woonfuncties in de omgeving van het plangebied. De woningen die met dit bestemmingsplan 

worden mogelijk gemaakt vormen dan ook geen belemmering voor de bedrijfsvoering en 

ontwikkelingsmogelijkheden van de betreffende functies. 

 

Gelet op het bovenstaande kan vanuit het oogpunt van het aspect bedrijven en milieuzonering 

een goed woon- een leefklimaat worden gegarandeerd ter plaatse van het plangebied. 

Omgekeerd vormt het plan geen belemmering voor de bedrijfsvoering- en 

ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen niet-woonfuncties en bedrijven. Het aspect 

bedrijven en milieuzonering vormt dan ook geen beperking voor dit plan. 
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5.5. Externe veiligheid 

Externe veiligheid gaat over het beperken en beheersen van risico's en effecten van 

calamiteiten, en over het bevorderen van de veiligheid van personen in de omgeving van 

activiteiten (bedrijven en transport) met gevaarlijke stoffen. Dat gebeurt door te voorkomen dat 

te dicht bij gevoelige bestemmingen activiteiten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden, door de 

zelfredzaamheid te bevorderen en door de calamiteitenbestrijding te optimaliseren. 

 

In deze paragraaf wordt ingegaan op externe veiligheid in relatie tot verschillende risicovolle 

bronnen en/of objecten in en nabij het plangebied. 

 

Wettelijk kader 

Voor ruimtelijke ontwikkelingen moet getoetst worden aan het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en het Besluit externe 

veiligheid transportroutes (Bevt). Bij externe veiligheid wordt onderscheid gemaakt tussen 

Plaatsgebonden risico en Groepsrisico. 

 

Plaatsgebonden Risico (PR) 

Het plaatsgebonden risico geeft de kans, op een bepaalde plaats, om te overlijden ten gevolge 

van een ongeval bij een risicovolle activiteit. Het PR kan op de kaart van het gebied worden 

weergeven met zogeheten risicocontouren: lijnen die punten verbinden met eenzelfde PR. 

Binnen de 10-6 contour (welke als wettelijk harde norm fungeert) mogen geen kwetsbare 

objecten geprojecteerd worden. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt de 10-6 contour niet als 

grenswaarde, maar als een richtwaarde. 

 

Groepsrisico (GR) 

Dit is een maat voor de kans dat een grotere groep tegelijkertijd dodelijk getroffen kan worden 

door een calamiteit met gevaarlijke stoffen. Voor het groepsrisico geldt in bepaalde gevallen 

een verantwoordingsplicht. Dit houdt in dat iedere wijziging met betrekking tot planologische 

keuzes moet worden onderbouwd én verantwoord door het bevoegd gezag. Hierbij geeft het 

bevoegd gezag aan of het groepsrisico in de betreffende situatie aanvaardbaar wordt geacht. 

De eindafweging (vertaald in een ruimtelijke onderbouwing) kan pas worden gemaakt wanneer 

advies bij de veiligheidsregio is ingewonnen. 

 

Beoordeling plan 

Op basis van de Risicokaart (www.risicokaart.nl) is beoordeeld of er zich in de nabijheid van het 

plangebied risicobronnen bevinden. Daarbij is bekeken of er in de nabijheid van het plangebied 

risicovolle inrichtingen aanwezig zijn, of er wellicht transportroutes voor het vervoer van 

gevaarlijke stoffen (wegen, spoorwegen, vaarwegen of buisleidingen) in de nabijheid gelegen 

zijn en of dat het plangebied gelegen is binnen een zone waarbinnen het risico op een 

luchtvaartongeval verhoogd is. 

 



56 

Luchtvaartongeval en risicovolle inrichtingen 

Het plangebied is niet gelegen binnen een zone waarbinnen het risico op een luchtvaartongeval 

verhoogd is. Evenmin zijn er in de omgeving risicovolle inrichtingen aanwezig die invloed zijn op 

het plangebied of vice versa.  

 

Buisleidingen 

Buisleiding Gasunie: Op circa 1,8 kilometer ten noordwesten van het plangebied ligt een 

buisleiding van Gasunie. Het plangebied ligt niet binnen het invloedsgebied van deze leiding. 

 

Transportroutes 

▪ Rijksweg A2/N2 en Rijksweg A67: de rijkswegen A2/N2 en A67 zijn onderdeel van het 

Basisnet weg. Over deze wegen vindt transport van gevaarlijke stoffen plaats. Op basis van 

de Regeling basisnet kan worden geconcludeerd dat de plaatsgebonden risicocontour (PR 

10-6) voor het betreffende wegdeel van de A2/N2 26 meter bedraagt. Voor de A67 bedraagt 

deze contour voor het betreffende wegdeel 29 meter. Deze PR 10-6-contour wordt gemeten 

uit de middenberm. Het realiseren van kwetsbare objecten (zoals woningen) is binnen deze 

zone niet toegestaan. Daarnaast hebben beide rijkswegen een plasbrandaandachtsgebied 

(PAG). Het PAG is 30 meter breed en wordt gemeten uit de buitenste kantstreep van de weg. 

Voor de A2 geldt dat de PAG wordt gemeten vanuit de parallelrijbaan. Het plangebied is 

gelegen op meer dan 30 meter van beide rijkswegen. Zowel de veiligheidszone als PAG 

vormen dan ook geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. 

▪ Spoorlijn Eindhoven –Boxtel: 

Deze spoorlijn is gelegen op bijna 3,5 kilometer ten zuidwesten van het plangebied. De 

plaatsgebonden risicocontour en het PAG vallen niet over het plangebied heen. Ook het 

invloedsgebied van het spoor rijkt niet tot het plangebied. Deze spoorlijn is dan ook niet 

relevant voor het aspect externe veiligheid.  

 

Groepsrisico 

Op basis van artikel 8.1 van het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) moet bij de 

voorbereiding van een bestemmingsplan waarvan het plangebied is gelegen binnen 200 meter 

van een transportroute, zoals bedoeld in de regeling Basisnet, aandacht worden besteed aan 

het groepsrisico. In dit geval is het plan gelegen op ongeveer 150 meter van een transportroute 

(rijksweg A2/N2) waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Daarom wordt hierna aandacht 

besteed aan het groepsrisico. Omdat de afstand tot de rijksweg A67 (ongeveer 2,3 kilometer) 

dermate groot is, zijn er op de planlocatie geen nadelige effecten te verwachten bij eventuele 

calamiteiten op deze rijksweg. Het treffen van maatregelen ten gevolge van de aanwezigheid 

van deze rijksweg wordt niet nodig geacht. 

 

Dit plan voorziet in de herontwikkeling van onderwijslocatie. In de beoogde situatie zullen 18 

appartementen worden gerealiseerd. Daarnaast blijft zal het gebouw beschikken over negen 

leslokalen voor het onderwijzen van circa 100 leerlingen in de leeftijd tussen 4 en 21 jaar. Als 

gevolg van deze herontwikkeling zal de personendichtheid veranderen. 
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Berekening personendichtheid 

 

In bovenstaande tabel is op basis van de Handreiking verantwoording groepsrisico berekend dat 

de personendichtheid fors zal afnemen in vergelijking met de voorgaande situatie. Weliswaar 

neemt de personendichtheid in de nacht toe, doch gemiddeld komt de personendichtheid in de 

nieuwe situatie significant lager uit dan in de oorspronkelijke situatie. Het project heeft in die 

zin geen substantieel negatief effect op de hoogte van het groepsrisico. Verder geldt dat er 

momenteel geen sprake is van een overschrijding van de oriënterende waarde van het 

groepsrisico ten gevolge van de snelweg A2. Dat blijkt uit paragraaf 4.12 van het 

bestemmingsplan ‘Zeelst 2016’ (vastgesteld d.d. 13 december 2016), dat tot vaststelling van 

voorliggend bestemmingsplan het vigerende bestemmingsplan is. 

 

Nu in de huidige situatie de oriëntatiewaarde niet wordt overschreden en in de toekomstige 

situatie de personendichtheid zal afnemen, is geen aanvullende berekening nodig om aan te 

tonen dat met voorliggend bestemmingsplan en de beoogde ontwikkeling geen sprake zal zijn 

van een toename van het groepsrisico met meer dan 10% en een overschrijding van de 

oriëntatiewaarde. Uit artikel 8, lid 2, onder b van het Bevt volgt dat in een dergelijke situatie 

geen kwantitatieve risicoanalyse (QRA) voor het groepsrisico nodig is.  

 

Wel is op basis van artikel 7 van het Bevt een beperkte verantwoording van het groepsrisico 

noodzakelijk. Daarbij moet inzicht worden gegeven in bestrijdbaarheid, bereikbaarheid en 

zelfredzaamheid bij eventuele calamiteiten. 

 

In onderhavige situatie moet worden uitgegaan van de volgende twee scenario’s: 

• BLEVE-scenario:  

Dit scenario is aan de orde bij een ongeval met brandbare gassen, waarbij deze brandbare 

gassen tot ontploffing (BLEVE) komen en een druk- en hittegolf veroorzaken.  

• Toxisch scenario: 

Dit scenario is aan de orde bij een ongeval met (zeer) toxische vloeistoffen en toxische 

gassen. Bij een dergelijk ongeval bestaat het gevaar dat zich een toxische wolk ontwikkeld, 

waardoor personen in de omgeving van het incident schadelijke stoffen kunnen inademen. 

 

Bestrijdbaarheid 

Dit aspect dient enerzijds te worden beoordeeld op de bestrijdbaarheid van het te bestrijden 

rampscenario en anderzijds op de inrichting van de omgeving om bestrijding te faciliteren.  

 

Handreiking verantwoording groepsrisico

Voormalige situatie

Type pand Aantal Eenheid Typering Personen Dag Avond/nacht Dag Avond/nacht

Onderwijsgebouw 240 * leerlingen Scholen 1,1 pers. per leerling 264,0 100% 0% 264,0 0,0

Totaal 240 leerlingen 264,0 264,0 0,0

Beoogde situatie 

Type pand Aantal Eenheid Typering Personen Dag Avond/nacht Dag Avond/nacht

Woningen 18 woningen Wonen 2,4 pers. per woning 43,2 50% 100% 21,6 43,2

Onderwijsgebouw 100 leerlingen Scholen 1,1 pers. per leerling 110,0 100% 0% 110,0 0,0

Totaal 18 woningen 153,2 131,6 43,2

* Het aantal leerlingen in de voormalige situatie is ontleend aan de gegevens zoals beschikbaar via risicokaart.nl (kwetsbare objecten)

Aantal personen

Aanwezigheid-% Aantal personen

en 100 leerlingen

Norm dichtheid

Norm dichtheid

Aanwezigheid-%
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Bij een ongeval met toxische gassen en vloeistoffen kan de brandweer, afhankelijk van de 

stofintensiteit en het groeiscenario, optreden door de gaswolk neer te slaan of te verdunnen/op 

te nemen met water. Bij een ongeval met brandbare gassen ligt dit anders. Tegen de 

warmtestraling en de overdrukeffecten van een BLEVE zijn moeilijk maatregelen te nemen. Over 

het algemeen is het zo dat een dergelijk ongeval tot geruime tijd na het incident lastig te 

beheersen is.  

 

De bestrijdbaarheid moet in dit geval dan ook vooral gezocht worden in de bereikbaarheid van 

de rijksweg en het plangebied om bestrijding te faciliteren. Het is niet reëel om naar aanleiding 

van de beoogde ontwikkeling maatregelen te eisen of te treffen die betrekking hebben op de 

bestrijding en beperking van de omvang van een ramp, voor zover deze maatregelen betrekking 

hebben op de risicobron. 

 

Bereikbaarheid 

Zoals blijkt uit paragraaf 4.12 van het bestemmingsplan ‘Zeelst 2016’ (vastgesteld d.d. 13 

december 2016 en tot vaststelling van voorliggend bestemmingsplan het vigerende 

bestemmingsplan), is de bereikbaar van de wijk Zeelst goed. Dat geldt in ook voor het 

plangebied, dat zowel via de Blaarthemseweg als de Pieter Zuidlaan goed ontsloten wordt. 

Hierdoor kunnen aanwezigen het plangebied goed ontvluchten. Bovendien is de opkomsttijd 

van de brandweer in de wijk Zeelst conform het vastgestelde dekkings- en spreidingsplan. Dit 

geldt dus ook voor onderhavig plangebied. 

 

Zelfredzaamheid 

Zelfredzaamheid is het zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar, zonder 

daadwerkelijke hulp van hulpverleningsdiensten.  

 

Bij een calamiteit waarbij toxische gassen vrijkomen is zo snel mogelijk schuilen in een gebouw 

het voorkeurscenario. Op een grotere afstand van de risicobron kunnen mensen bij een tijdige 

waarschuwing het gebied op tijd ontvluchten. Bij een calamiteit met toxische gassen zit er enige 

tijd tussen het ontstaan van het ongeval en het optreden van letsel bij aanwezigen. Daarbij is 

ook de duur van de blootstelling van invloed op de ernst van het letsel. Snel reageren, naar 

binnen vluchten en ramen en deuren sluiten is bij dit scenario dus van belang.  

 

Bij ongevallen met brandbare gassen is er niet (koude BLEVE) of nauwelijks (warme BLEVE) een 

vooraankondiging van het ongeval. Personen in gebouwen op een afstand kleiner dan 150 meter 

zijn ook binnen gebouwen onvoldoende beschermd tegen de gevolgen van een BLEVE. Door een 

tijdige waarschuwing kunnen deze mensen proberen zo snel mogelijk afstand tot de risicobron 

te nemen. Het is zaak een veilige plek binnen de woning op te zoeken welke buiten het bereik 

van de glasscherven ligt. Na afloop van de BLEVE dient het gebied ontvlucht te worden om de 

secundaire branden te ontkomen. 

 

Wanneer vluchten een optie is, is het van belang om van de calamiteit af te vluchten. Dit is goed 

mogelijk in verschillende windrichtingen, bijvoorbeeld via de Pieter Zuidlaan, Blaarthemseweg 

en de Biezenkuilen. In de wijk Zeelst is een WAS-installatie (Waarschuwings- en 
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alarmeringssysteem) aanwezig, die de mogelijkheid biedt om de bewoners tijdig te 

waarschuwen bij een calamiteit op de A2.  

 

Veiligheidsregio 

Conform artikel 9 van het Bevt dient advies te worden gevraagd aan de veiligheidsregio in 

verband met de zelfredzaamheid, bereikbaarheid en bestrijdbaarheid. Gemeente Veldhoven 

valt binnen het werkveld van Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO). VRBZO heeft in de 

brochure ‘richtlijn advisering externe veiligheid voor ruimtelijke plannen’ aangegeven in welke 

gevallen bij een bepaalde ruimtelijke ontwikkeling een standaardadvies van VRBZO van 

toepassing is, en wanneer bij VRBZO een advies op maat moet aanvragen. In dit geval is 

onderstaand standaardadvies van toepassing. 

 

Algemeen 

• Communiceer actief met de omwonenden in het plangebied over de risico’s van de 

gevaarlijke stoffen. Geef daarbij aan wat omwonenden moeten doen bij een incident, 

namelijk vluchten van de risicobron af. Dit bevordert de zelfredzaamheid van omwonenden. 

Dit advies geldt ook voor bedrijfshulpverleningsorganisaties. 

• Pas de beleidsregels bereikbaarheid en bluswatervoorziening van VRBZO toe. Wanneer een 

beoogde oplossing aan de beleidsregels voldoet, kan ervan worden uitgaan dat een goede 

bereikbaarheid voor de hulpdiensten en een adequate bluswatervoorziening gerealiseerd 

wordt. De beleidsregels staan op: https://www.brandweer.nl/brabant-zuidoost/regionaal-

beleid  

 

Aanvullend advies vanwege toxisch scenario 

Bij bestemmingplannen waarbij zich een toxisch scenario (giftige schadelijke stoffen) kan 

voordoen adviseert VRBZO tevens de volgende maatregelen: 

• In een nieuw op te richten gebouw waar mechanische ventilatie wordt toegepast moet de 

ventilatie op eenvoudige wijze uitgezet kunnen worden. Aanzuigopeningen bevinden zich 

bij voorkeur hoog en afgekeerd van de risicobron. 

• Voer extra controle uit bij de uitvoering van bouwvergunningen op de detaillering van 

ramen en gevels. Overmatige ventilatie als gevolg van tocht wordt daardoor voorkomen. Als 

de voorwaarden uit het Bouwbesluit strikt worden nageleefd bieden gebouwen gedurende 

4 uur voldoende bescherming bij een toxisch incident. 

 

Gemeente Veldhoven heeft dit advies gedeeld met de ontwikkelende partij. Beiden zijn dan ook 

op de hoogte van dit advies en zullen hiermee rekening houden. 

 

 

5.6. Milieueffectrapportage 

Zoals uit artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voortvloeit, dient in de 

toelichting bij het bestemmingsplan gemotiveerd te worden in welke mate rekening is gehouden 

met diverse ruimtelijke belangen. In artikel 3.1.6, lid 5 van het Bro wordt verwezen naar enkele 

milieuaspecten die in de toelichting terug dienen te komen. Daarbij wordt eveneens verwezen 

naar de milieueffectrapportage (m.e.r.). Dit is een wettelijk instrument dat als doel heeft 

https://www.brandweer.nl/brabant-zuidoost/regionaal-beleid
https://www.brandweer.nl/brabant-zuidoost/regionaal-beleid
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milieuaspecten volwaardig te betrekking in de ruimtelijke afweging die gemaakt wordt ten 

behoeve ruimtelijke plannen en besluiten. Er zijn in beginsel drie afzonderlijke situaties die 

kunnen leiden tot een m.e.r.-plicht bij een bestemmingsplan: 

1. Er is een passende beoordeling nodig in het kader van de Wet natuurbescherming; 

2. Het bestemmingplan is genoemd in kolom 3 van een activiteit of geval genoemd in 

onderdeel C of D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportrage; 

3. Het bestemmingplan is genoemd in kolom 4 van een activiteit of geval genoemd in 

onderdeel C of D van de bijlage van he Besluit milieueffectrapportage. 

 

Ook als een project onder de drempelwaarde uit lijst D valt, kan een project belangrijke nadelige 

gevolgen hebben, als het bijvoorbeeld in of nabij een gevoelig natuurgebied ligt. Voor elk besluit 

of plan dat betrekking heeft op activiteit(en) die voorkomen op de D-lijst en die beneden de 

drempelwaarden vallen, moet dan ook een toets moet worden uitgevoerd of belangrijke 

nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Voor deze toets wordt de term vormvrije 

m.e.r.-beoordeling gehanteerd. 

 

 

Beoordeling plan 

In dit geval is geen passende beoordeling in het kader van de Wet natuurbescherming nodig. 

Om te bepalen of een m.e.r.-beoordeling noodzakelijk is, dient bepaald te worden (1) of de 

ontwikkeling de drempelwaarden uit lijst D van het Besluit m.e.r. overschrijdt, (2) of de 

ontwikkeling in een gevoelig gebied ligt en (3) of er belangrijke milieugevolgen zijn. 

 

1. Drempelwaarden Besluit m.e.r. 

Het planvoornemen voorziet in de realisatie van 18 appartementen op de locatie waar voorheen 

een vleugel met noodlokalen aanwezig was, behorende bij het ter plaatse aanwezige 

onderwijsgebouw. Voor een dergelijke activiteit is activiteit D 11.2 uit de bijlage van het Besluit 

m.e.r. het meest relevant. Het gaat daarbij om de aanleg, wijziging of uitbreiding van een 

stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen. 

Gelet op de omstandigheden, waarbij een appartementengebouw met 18 woningen wordt 

teruggebouwd op een plek midden in bestaand stedelijk gebied waar tot voor kort nog 

bebouwing stond, is deze activiteit niet aan te merken als een ‘stedelijk ontwikkelingsproject’. 

Bovendien zou een milieueffectrapportage verplicht zijn in gevallen waarin de activiteit 

betrekking heeft op een oppervlakte van 100 hectare of meer, een aaneengesloten gebied en 

2.000 of meer woningen omvat, of een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m² of meer. Het 

planvoornemen valt ver onder de drempelwaarde van 2.000 woningen en de oppervlakte van 

het plangebied blijft ver beneden de 100 ha. 

 

2. Ligging binnen een gevoelig gebied 

In onderdeel A van de bijlage bij het Besluit m.e.r is bepaald wat verstaan wordt onder een 

‘gevoelig gebied’. Als gevoelig gebied zijn gebieden aangewezen die beschermd worden op basis 

van de natuurwaarden, landschappelijke waarden, cultuurhistorische waarden en 

waterwingebieden. Onderhavig plangebied is niet gelegen binnen een ‘gevoelig gebied’ zoals 

gedefinieerd in het Besluit m.e.r. In de hoofdstukken 3, 4 en 5 van de ruimtelijke onderbouwing 
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is reeds aangegeven dat het plan gelet op de aard, omvang en ligging geen negatieve effecten 

heeft ten opzichte van dergelijke gevoelige gebieden. 

 

3. Belangrijke milieugevolgen 

In Hoofdstuk 5 van deze toelichting zijn verschillende milieuaspecten afgewogen. Daaruit is 

gebleken dat onderhavig plan geen negatieve effecten heeft ten aanzien van deze aspecten.  

 

Gelet op bovenstaande opsomming is het niet nodig een m.e.r.-beoordeling uit te voeren. 

 

 

5.7. Duurzaamheid 

Initiatiefnemer heeft kenbaar gemaakt hoge duurzaamheidsambities te hebben. Op dit moment 

is er echter nog onvoldoende duidelijkheid over de exacte invulling van deze ambities. 

Uitgangspunt is dat initiatiefnemer het plan realiseert conform de wettelijk verplichte 

kwaliteitseisen en verder streeft naar toevoeging van extra duurzaamheidsmaatregelen. Deze 

afspraak is in een anterieure overeenkomst met initiatiefnemer vastgelegd. 
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Hoofdstuk 6. Uitvoerbaarheid 

6.1. Economische uitvoerbaarheid 

6.1.1. Exploitatieplan 
Op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) rust op de gemeente de 

verplichting tot het vaststellen van een exploitatieplan indien sprake is van een bouwplan 

conform artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Van het vaststellen van een 

exploitatieplan kan worden afgezien indien één van de bij algemene maatregel van bestuur 

aangewezen gevallen van toepassing is of indien: 

• het kostenverhaal anderszins is verzekerd; 

• het bepalen van een tijdvak of fasering niet noodzakelijk is; en 

• het stellen van eisen, regels of een uitwerking van regels aan werken en werkzaamheden 

met betrekking tot bouwrijp maken, aanleg van nutsvoorzieningen, inrichten van de 

openbare ruimte en uitvoerbaarheid niet noodzakelijk is. 

 

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op een bouwplan conform het Bro. De gemeente zal een 

overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wro sluiten met de ontwikkelende partij. In 

deze overeenkomst worden afspraken opgenomen over het verhaal van exploitatiekosten en 

eventuele planschade. Hierdoor is het kostenverhaal verzekerd en het stellen van locatie-eisen 

aan de inrichting van de openbare ruimte en de aanleg van nutsvoorzieningen middels een 

exploitatieplan niet nodig. Door de beperkte omvang van het plan is het bepalen van een tijdvak 

of fasering niet nodig. Omdat het bestemmingsplan geen percentage woningbouwcategorieën 

bevat, is het niet mogelijk om door middel van een exploitatieplan nadere eisen te stellen aan 

de uitvoerbaarheid.  

 

Gelet op het vorenstaande kan in het kader van het bestemmingsplan worden afgezien van het 

vaststellen van een exploitatieplan. 

 

6.1.2. Planschade 
Het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan of het verlenen van een omgevingsvergunning 

kan ertoe leiden dat een belanghebbende zogenaamde planschade ondervindt. Daarbij kan het 

gaan om waardevermindering van een onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning) of 

inkomensderving. Een deel van deze schade valt wettelijk gezien echter binnen het normaal 

maatschappelijk risico en is dus niet te verhalen. Voor de overige schade kan een 

tegemoetkoming worden aangevraagd bij het college van burgemeesters en wethouders. Indien 

het bestemmingsplan niet wordt geïnitieerd door de gemeente, dan zal de gemeente de schade 

verhalen op de initiatiefnemer van het plan.  

 

In vorige paragraaf is aangegeven dat gemeente Veldhoven met de initiatiefnemer een 

overeenkomst zal aangegaan. In deze overeenkomst wordt ook de eventuele planschade 

afgewenteld op de initiatiefnemer. Daarmee is zekergesteld dat initiatiefnemer volledig 

verantwoordelijk is voor de tegemoetkoming in schade, die ontstaan is als gevolg van 

onderhavig plan. 
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6.2. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Overleg volgens artikel 3.1.1 Bro 

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. 

 

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 Noord-Brabant. 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. Het 

ingevulde e-formulier over de in het concept-ontwerpbestemmingsplan betrokken ruimtelijke 

aspecten geeft de provincie geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Het wettelijk 

overleg kan dan als afgerond worden beschouwd. Er is geen noodzaak tot aanpassingen.  

 

Verder is vanuit de Veiligheidsregio het ‘standaardadvies’ van toepassing (zie ook paragraaf 5.5).  

 

Het concept-ontwerpbestemmingsplan ‘Blaarthemseweg 83' is op 6 december 2019 

toegezonden aan Waterschap de Dommel, de Gasunie en het Rijksvastgoedbedrijf. 

Gasunie concludeert dat het plangebied buiten de 1% letaliteitgrens van de dichtst bij gelegen 

aardgastransportleiding valt. Daarmee staat vast dat deze leiding geen invloed heeft op de 

verdere planontwikkeling. Waterschap De Dommel stemt in met het plan voor de 

watertoetsprocedure. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft aangegeven geen op- of aanmerkingen op 

deze ontwikkeling te hebben. 

 

Zienswijzenprocedure 

Het opgestelde ontwerpbestemmingsplan wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd, na 

voorafgaande publicatie in de Staatscourant. Gedurende de periode van terinzagelegging is het 

ontwerpbestemmingsplan digitaal raadpleegbaar op de websites www.ruimtelijkeplannen.nl en 

analoog raadpleegbaar in het gemeentehuis. 
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Hoofdstuk 7. Juridische planbeschrijving 

7.1. Onderdelen bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan ‘Blaarthemseweg 83’ is een bestemmingsplan zoals bedoeld in artikel 3.1 

van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding en 

regels, en gaat vergezeld van een toelichting. In de toelichting wordt gemotiveerd waarom 

sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Ondanks het feit dat de toelichting geen onderdeel 

uitmaakt van het juridisch plangedeelte, fungeert de toelichting wel als interpretatiekader voor 

de uitleg van de regels, indien hierover interpretatieverschillen blijken te bestaan. Onderhavig 

document vormt de toelichting bij het bestemmingsplan ‘Blaarthemseweg 83’. Dit 

bestemmingsplan heeft een uniek en eigen identificatienummer, namelijk 

NL.IMRO.0861.BP00119-0301. 

 

 

7.2. Toelichting op de verbeelding 

In de analoge en digitale verbeelding hebben alle gronden binnen het plangebied een 

bestemming gekregen. Binnen een bestemming kunnen nadere aanduidingen zijn aangegeven. 

Deze aanduidingen hebben slechts juridische betekenis indien en voor zover hier in de regels 

naar wordt verwezen. Ten behoeve van de leesbaarheid is het plan op een topografische 

ondergrond getekend. De bestemmingen en de aanduidingen zijn ingedeeld in de hoofdgroepen 

volgens de SVBP2012 en zijn op de verbeelding opgenomen in het renvooi. Opgemerkt wordt 

dat de analoge en digitale verbeelding qua verschijning van elkaar verschillen omdat de manier 

van raadplegen verschillend is. De digitale verbeelding is juridisch bindend. 

 

 

7.3. Toelichting op de regels 

De bestemmingsplanregels regelen hoe de betreffende gronden mogen worden gebruikt en 

bebouwd. De bestemmingen zijn zo opgenomen dat voldoende rechtszekerheid bestaat voor 

omwonenden en andere gebruikers van het gebied en de omliggende gebieden. De 

bestemmingsplanregels bestaan uit vier hoofdstukken, te weten: 

a. Inleidende regels 

b. Bestemmingsregels 

c. Algemene regels 

d. Overgangs- en slotregels. 

 

Inleidende regels 

Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels, die bestaan uit de begrippen en de wijze van meten. 
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Artikel 1. Begrippen 

In dit artikel worden begrippen gedefinieerd, die in de regels worden gehanteerd. Bij de toetsing 

aan het bestemmingsplan moet worden uitgegaan van de in dit artikel aan de betreffende 

begrippen toegekende betekenis. 

 

Artikel 2. Wijze van meten 

In dit artikel wordt aangegeven hoe de hoogte en andere maten, die bij het bouwen in acht 

genomen dienen te worden, gemeten moeten worden. 

 

Bestemmingsregels 

In hoofdstuk 2 worden de op de verbeelding aangegeven bestemmingen omschreven en voor 

welke doeleinden de in die bestemmingen opgenomen gronden en gebouwen mogen worden 

gebruikt. Daarnaast zijn per bestemming de bebouwingsmogelijkheden vermeld. Bij de 

totstandkoming van de bestemmingsregels is aansluiting gezocht bij de modelregels van 

gemeente Veldhoven. Het bestemmingsplan bevat de volgende bestemmingen: 

 

Artikel 3. Maatschappelijk 

De reeds bestaande bestemming 'Maatschappelijk' ter plaatse van het huidige 

onderwijsgebouw is uit het bestemmingsplan ‘Zeelst 2016’ overgenomen. Deze bestemming is 

bedoeld voor maatschappelijke voorzieningen en tevens voor bijgebouwen en overkappingen 

ten behoeve van de aanliggende woonbestemming. 

 

Binnen de bestemming is een bouwvlak voor het oprichten van bebouwing opgenomen. Daarbij 

is een percentage aan maximaal te bebouwen oppervlak bepaald. Deze is op de verbeelding 

aangegeven. Tevens is de maximale goot- en bouwhoogte aangegeven. Voor nadere gebruiks- 

en bebouwingsregels wordt verwezen naar de regels. 

 

Artikel 4. Wonen – Gestapeld 

In navolging van de modelregels van gemeente Veldhoven en het vigerende bestemmingsplan 

‘Zeelst 2016’ is ervoor gekozen om een woonbestemming op te nemen die aansluit bij het 

specifiek woningtype dat mogelijk wordt gemaakt. In dit geval gaat het om gestapelde 

woningen, waardoor gekozen is voor de bestemming 'Wonen - Gestapeld'. 

 

Binnen deze bestemming mag gewoond worden en zijn ook (onder voorwaarden) aan-huis-

verbonden beroepen en bedrijven toegestaan. Zo mag niet meer dan 40% en niet meer dan 50% 

van het vloeroppervlak van de woning en/of bijgebouwen voor deze doeleinden worden 

gebruikt. Via een omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan is het mogelijk 

een groter vloeroppervlak hiervoor te realiseren. Verder mag door het gebruik geen 

onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat plaatsvinden. Bij de regels is een lijst met 

aan huis verbonden beroepen en bedrijven opgenomen die in ieder geval zijn toegestaan. 

 

Voor de woningen is tevens de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - maatschappelijk' 

opgenomen. Ter plaatse van die aanduiding zijn woningen toegestaan die gelieerd zijn aan de 

aanliggende school binnen de bestemming ‘Maatschappelijk’. Verder zijn via een 
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afwijkingsbevoegdheid onder voorwaarden ook kamerbewoning en/of (extra) zorgplaatsen 

toegestaan. 

 

De bestemming 'Wonen - Gestapeld' kent alleen een bouwvlak. Deze is gelegen rondom het 

beoogde gebouw. Buiten het bouwvlak zijn ook gebouwen van ondergeschikte aard toegestaan, 

zoals een fietsenberging en overkappingen. De maximale goot- en bouwhoogte en het 

bebouwingspercentage staan op de verbeelding aangegeven. Het aantal woningen mag niet 

meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal 

wooneenheden'. 

 

Erfafscheidingen tot 1 meter zijn overal toegestaan. Achter het verlengde van de voorgevellijn, 

voor zover niet gericht naar het openbaar gebied, zijn open/begroeide en dichte 

erfafscheidingen tot een bouwhoogte van 2 meter toegestaan. Wanneer het bouwperceel 

grenst aan het openbaar gebied dient een 2 meter hoge erfafscheiding achter het verlengde van 

de voorgevellijn open/begroeid te zijn. Bestaande erfafscheidingen die hiervan afwijken mogen 

gehandhaafd blijven en vervangen worden. Voor de bestemming 'Wonen - Gestapeld' geldt een 

maximale bouwhoogte van 2 meter voor erfafscheidingen. 

 

Artikel 5. Archeologie – Waarde 3 

Het gehele plangebied heeft de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 3’ gekregen. In de 

regels behorende bij deze dubbelbestemming is aangegeven dat bij bepaalde ingrepen en onder 

bepaalde voorwaarden eerst nader archeologisch onderzoek vereist is. Door middel van een 

dubbelbestemming wordt gezorgd dat de mogelijk in de bodem aanwezige archeologische 

waarden worden beschermd. 

 

Conform het archeologiebeleid van de gemeente heeft het plangebied de dubbelbestemming 

Waarde - Archeologie 3 gekregen. Deze gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 

bestemmingen, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de in de grond 

aanwezige of te verwachten archeologische waarden. Op of in deze gronden mogen ten 

behoeve van de andere daar voorkomende bestemmingen geen gebouwen worden gebouwd, 

met uitzondering van: 

• ver-/nieuwbouw van bestaande gebouwen, waarbij de bestaande oppervlakte van het 

gebouw in generlei opzicht wordt vergroot; 

• de bouw van een gebouw of de uitbreiding van een bestaand gebouw waarvan de 

oppervlakte ten hoogste 2.500 m² bedraagt of de bodemingreep niet dieper reikt dan 0,40 

meter beneden maaiveld; 

 

Het bevoegd gezag heeft via een afwijkingsbevoegdheid de mogelijkheid om onder 

voorwaarden hiervan af te wijken.  

 

Algemene regels 

Hoofdstuk 3 bevat de algemene regels. Dit hoofdstuk bevat een aantal algemene regels die 

gelden voor het hele plangebied. Het betreft de anti-dubbeltelbepaling, algemene bouwregels, 

algemene gebruiksregels, algemene aanduidingsregels, algemene afwijkingsregels en algemene 

wijzigingsregels. 
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Artikel 6. Anti-dubbeltelregel 

Om misbruik van de bouwregels te voorkomen, is in dit artikel bepaald dat gronden, die al eens 

als berekeningsgrondslag voor een omgevingsvergunning hebben gediend, niet nogmaals als 

zodanig kunnen dienen. 

 

Artikel 7. Algemene bouwregels 

In de algemene bouwregels is vastgelegd dat het bouwvlak uitsluitend mag worden 

overschreden door ondergeschikte bouwdelen. Verder zijn kelders toegestaan waar gebouwen 

mogen worden gebouwd. 

 

Ook is er een regeling opgenomen voor bestaande maten. Indien de bestaande maatvoering, 

afstanden, bebouwingspercentages en/of oppervlaktes van gebouwen en bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde (volgens een verleende omgevingsvergunning) afwijken van de in de regels en 

op de verbeelding genoemde maten zijn de bestaande maten leidend. 

 

Tenslotte zijn regels opgenomen over parkeren. Bij (nieuw)bouw dient altijd voldaan te worden 

aan de genoemde parkeernormen. Indien niet voldaan wordt aan de parkeernormen is het 

bouwen strijdig met het bestemmingsplan. 

 

Artikel 8. Algemene gebruiksregels 

In dit artikel zijn de algemeen geldende regels opgenomen ten aanzien van strijdig gebruik en 

de regels ten aanzien van het parkeren. Bij wijziging van gebruik dient altijd voldaan te worden 

aan de genoemde parkeernormen. Indien niet voldaan wordt aan de parkeernormen is het 

gebruik strijdig met het bestemmingsplan. 

 

Ook zijn regels opgenomen in verband met het zogenaamde vogelbeperkingengebied vanwege 

het nabijgelegen vliegveld Eindhoven. Er is een verbod voor de volgende vormen van 

grondgebruik en enkele functies binnen het plangebied 

a. oppervlaktewateren met een oppervlakte van meer dan 3 hectare; 

b. natuurbeschermingsgebieden en vogelbeschermingsgebieden; 

c. vishouderijen met extramurale bassins; 

d. extramurale opslag of verwerking van organisch materiaal; 

e. afvalwaterzuiveringsinstallaties. 

 

Er is een mogelijkheid af te wijken van dit indien kan worden aangetoond dat de belangen van 

de luchthaven Eindhoven niet onevenredig worden geschaad. 

 

Artikel 9. Algemene aanduidingsregels 

In dit artikel zijn aanvullende regels gesteld in verband met de nabije ligging van het vliegveld 

Eindhoven. Ter plaatse van de aanduiding 'luchtvaartverkeerszone - Inner Horizontal en Conical 

Surface (IHCS)' geldt in aanvulling op hetgeen elders in deze planregels is bepaald dat de 

bouwhoogte van bouwwerken niet meer mag bedragen dan 65 meter boven NAP. 
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Artikel 10. Algemene afwijkingsregels 

In dit artikel is een aantal algemene afwijkingsregels opgenomen. Deze afwijkingen betreffen 

het overschrijden van bouwgrenzen, maatvoeringen en beperkte verschuivingen van de 

bestemmingsgrenzen. 

 

Artikel 11. Algemene wijzigingsregels 

In dit artikel is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt om onder 

voorwaarden het bouwvlak te wijzigen, in die zin dat de grootte van een bouwvlak kan worden 

vergroot, de vorm van het bouwvlak kan worden gewijzigd dan wel ter plaatse een nieuw 

bouwvlak kan worden aangegeven. 

 

Overgangs- en slotregels 

Hoofdstuk 4 bevat de overgangs- en slotregel van het bestemmingsplan. In de overgangsregels 

is het overgangsrecht voor bebouwing en gebruik geregeld. In de slotregel is bepaald onder 

welke titel het plan kan worden aangehaald. 
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Bijlagen 

Bijlage 1:  Quickscan flora en fauna, Tritium Advies; 

Bijlage 2: Parkeerbalans en verkeersgeneratie; 

Bijlage 3: Situatietekening realisatie parkeerstrook; 

Bijlage 4: Verkennend bodemonderzoek, Tritium Advies. 

Bijlage 5: Verkennend asbestonderzoek en nader bodemonderzoek, Tritium Advies; 

Bijlage 6:  Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, Tritium Advies. 

 


