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1. Overzicht alle wijzigingen ten opzichte van best emmingsplan 
“Gemert-Bakel Buitengebied 2010” 
 
Adres Plan Wijziging Oude 

bestemming 
Nieuwe 
bestemming  

Laren 2a, 
Milheeze 

Bestaand biologisch 
varkensbedrijf 

Aanpassen 
bestemming 
conform feitelijk 
gebruik 

Agrarisch bedrijf, 
Intensieve 
veehouderij 

Agrarisch bedrijf, 
Grondgebonden 

Neerstraat 11a, 
Bakel 

Wijzigingsprocedure 
gevoerd tbv. bouw 
melkveestal 

Vergroten 
bouwblok tot 1,5 
ha. 

Agrarisch bedrijf, 
grondgebonden 

Nvt. Enkel 
bouwblokvergroting 

Gerele Peel 16, 
Elsendorp 

Nieuwbouw 
bedrijfswoning 

Vergroten 
bouwblok tot 2,5 ha 

Agrarisch bedrijf nvt. Enkel 
bouwblokvergroting 

Haveltweg 45, 
Handel 

Oprichten van een 
dierenverblijf 

Vergroten 
bouwblok  

Wonen Nvt. Enkel 
bouwblokvergroting 

Burgemeester 
Nooijenlaan 7, De 
Rips 

Oprichten van 
vergistingssysteem 

Vergroten 
bouwblok tot 3 ha. 

Agrarisch bedrijf Nvt. Enkel 
bouwblokvergroting 

Gerele Peel 34, 
Elsendorp 

Vergroten tuinbouwkas Vergroten 
bouwblok tot 3,9 ha 

Agrarisch bedrijf 
(sa-gt) 

Nvt. Enkel 
bouwblokvergroting 

Blaarpeelweg 17 
De Rips 
 

Verplaatsing intensieve 
veehouderij 

Toevoegen 
agrarisch bouwblok 
aan Blaarpeelweg 

Agrarisch 
(landelijk gebied) 

Agrarisch- 
agrarisch bedrijf 

Hazenhutsedijk 
11a, De Rips 

Verplaatsing intensieve 
veehouderij(zie boven) 

Herbestemmen 
agrarisch bouwblok 
in Wonen 

Agrarisch- 
agrarisch bedrijf 

Wonen 

Sparrenweg ong. 
Gemert 

Verplaatsen van een 
boomkwekerij. Artikel 19.1 
procudure in 2007 
gevoerd 

Perceel aan de 
Sparrenweg 
bestemmen voor 
boomkwekerij 

Agrarisch(landelijk 
gebied) 

Agrarisch-
Agrarisch bedrjif,  
Grondgebonden 

Broekstraat 53 in 
Gemert 

Bouwen van een RvR 
woning. Agrarisch bedrijf 
aan Broekstraat 47 is 
opgeheven 

Woonbestemming 
toevoegen 

Agrarisch(landelijk 
gebied) 

Wonen 

Oudestraat 4 in 
Bakel 

Bouwen van een RvR 
woning. Intensieve 
veehouderij wordt 
opgeheven 

Agrarisch bedrijf 
herbestemmen als 
Wonen 

Agrarisch-
agrarisch bedrijf 

Wonen 

Padenstructuur 
Bakel 

Er wordt een onverhard 
wandelpad gerealiseerd 
ten zuiden van Bakel 

Paden bestemmen Agrarisch(landelijk 
gebied) 

Verkeer, 
aanduiding 
onverhard. 

H.J. IJpenberglaan 
24-26 

Er is in het verleden een 
bouw-vergunning ver-
leend voor het splitsen 
van de woning 

Twee woningen 
bestemmen ipv 1 
woning 

Wonen, één 
bouwvlak 

Wonen twee 
bouwvlakken 

Koekoekweg 13, 
De Mortel 

Bestaand recreatiebedrijf 
op bestemming 
burgerwoning zonder 
bouwvergunning 

Bestemmen als 
recreatiebedrijf, 
feitelijk gebruik 

Wonen Recreatie 

Pandelaar ong., 
Gemert 

Bouw van een woning met 
toepassing van de 
BIOregeling 

Bouwblok Wonen 
toevoegen 

Agrarisch(landelijk 
gebied) 

Wonen 

Lijsterlaan 28 in 
De Mortel 

Uitbreidingsmogelijkheden In planregels 
worden 
mogelijkheden voor 
uitbreiding 
geboden 

Maatschappelijk 
met 
10%uitbreiding 
van bestaande 
bebouwing 

Maatschappelijk 
met maximaal 10% 
van het bouwvlak 
bebouwing 
toegestaan. 
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Bernhardstraat 25 
in Bakel 

Uitbreiding gasvulbedrijf 
“Marcogas” 

Bouwblokvergroting 
“Bedrijf”  

Bedrijf Bedrijf(groter 
bouwblok) 

Sportpark 
Geneneind 

Uitbreiding sportpark 
Geneneind met sporthal 

Bestemming sport 
aan gehele terrein 
toekennen 

Bestemming 
Sportterrein in BP 
buitengebied 
1998 

Sport 

Natuurontwikkeling 
Kaweise Loop 

Herontwikkeling Kaweise 
Loop 

Bestemming Water 
toekennen ten 
behoeve van de 
ontwikkelingen 

Agrarisch Water 
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2. Bijlage Blaarpeelweg ong. en Hazenhutsedijk 11a in De Rips 
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3. Bijlage Sparrenweg ongenummerd in Gemert 
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4. Bijlage Broekstraat 53 in Gemert 
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5. Bijlage Oudestraat 4 in Bakel 
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6. Bijlage H.J. IJpenberglaan 24-26 
 
Inleiding 
In het ontginningsgehucht aan de Hendrik Jan IJpenberglaan lag voorheen een protestantse school, opgericht 
omstreeks 1950 voor de grotendeels protestantse gemeenschap die de oostelijke veengebieden van de 
gemeente Gemert-Bakel kwam ontginnen. In 1990 is de school verkocht aan een particulier die er een woning 
van maakte. In de koopovereenkomst wordt toestemming gegeven door de verkoper, de toenmalige Gemeente 
Gemert, om het gebouw te slopen en er twee vrijstaande woningen voor in de plaats te bouwen. In 1994 is een 
bouwvergunning afgegeven om de school fysiek te splitsen in twee woningen. Dit is echter nooit verwerkt in het 
bestemmingsplan. De verwerking hiervan is het doel van deze bestemmingsplanherziening. Het gebouw is een 
beeldbepalend pand. 

 
Foto van de Hendrik Jan IJpenberglaan 24-26 

 
Relatie met reconstructie 
Het gebied waarin dit perceel is gelegen, ten zuiden van Elsendorp, 
is aangeduid als ‘Extensiveringsgebied natuur’ in het 
Reconstructieplan De Peel. Wonen in cultuurhistorisch waardevolle 
bebouwing is toegestaan mits er maar één woning in aanwezig is. 
Op het gebied van de cultuurhistorische waarde van het perceel 
heeft het Reconstructieplan verder geen specifieke taakstelling. 
 
Provinciaal beleid 

Streekplan ‘Brabant in Balans 2002’ 
Het perceel is gelegen binnen de aanduiding ‘AHS Landschap’. De cultuurhistorische waardenkaart van de 
Provincie Noord-Brabant geeft een redelijk hoge waarde wat betreft historische stedenbouw aan het buurtschap 
waar de school onderdeel van uitmaakt en een redelijk hoge waardering wat betreft de jonge ontginning De Krim 
waar het buurtschap in ligt en een hoge tot middelhoge waarde wat betreft archeologie aan het totale buurtschap. 
Als zodanig valt te concluderen dat het gebied cultuurhistorisch waardevol wordt gevonden op bovenlokaal 
niveau. Van deze gebieden geeft het Streekplan aan dat alleen ontwikkelingen zijn toegestaan die gericht zijn op 
behoud of versterking van die waarde. Het plan voldoet hieraan door het pand te splitsen en het bestemmingsvlak 
tot terug te brengen in de oude staat van het bestemmingplan ‘Buitengebied Gemert-Bakel 1998’ 
waardoor twee volwaardige woningen ontstaan die het behoud en onderhoud van de school kunnen 
dragen.  
 
Bestemmingsplan 
Het perceel ligt in het bestemmingsplan ‘Buitengebied Gemert-Bakel 2006’. Dit is door de gemeenteraad 
goedgekeurd op 20 december 2006, door de Provincie Noord-Brabant gedeeltelijk op 21 augustus 2007 en is 
onherroepelijk geworden op 26 november 2008. In dit bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming 
‘burgerwoning.’ Het perceel ligt tevens in archeologisch waardevol gebied en in extensiveringgebied natuur. Het 
toevoegen van een tweede woning past niet in deze  bestemming. Net als voor het vergroten van het 
bestemmingsvlak is hiervoor een  bestemmingsplanherziening nodig. Hierbij moet wel worden gezegd dat 
cultuurhistorisch waardevolle boerderijen via een wijziging gesplitst kunnen worden, omdat dit als wenselijk wordt 
gezien; zo kan het onderhoud van het pand onder twee eigenaren worden verdeeld. Een dergelijke 
herbestemming verhoogt de levensduur van het pand. 
 
Beeldkwaliteitplan Gemert-Bakel 
Voor het landelijk gebied van de gemeente Gemert-Bakel is een beeldkwaliteitplan gemaakt dat de gemeente 
opdeelt in vier cultuurhistorische zones. Het betreffende perceel is gelegen in de jonge heideontginningen. Dit 
landschap is vanaf 1900 ontstaan. Welstand is akkoord gegaan met de betreffende verbouwing voor dit plan is 
opgesteld. Deze verbouwing heeft de kwaliteiten van het bestaande gebouw zoveel mogelijk gerespecteerd.  
 
Structuurvisie Plus 
De Strucuurvisie Plus zegt over de kleine kernen waaronder Elsendorp, dat leefbaarheid en het onderhouden van 
het voorzieningniveau erg belangrijk zijn om leegloop te voorkomen. Landelijk wonen wordt als een kracht gezien 
van de gemeente. Gezien er geen bebouwing wordt toegevoegd, het gaat om een interne splitsing, in een 
bestaand gehucht, past het plan in de traditie van landelijk wonen zonder dat er netto verstening optreedt in het 
buitengebied. De school is al sinds 1994 in gebruik als twee woningen. Als zodanig heeft het plan dan ook geen 
relatie met het woningbouwprogramma. 



 
 

21 

 
Bestemmingsplan: De groen gekleurde gedeeltes zijn GHS-natuur. De verticale strepen geven 
archeologisch waardevol gebied aan, de horizontale strepen extensiveringsgebied natuur. De 
groenbruine vlakken zijn bestemmingsvlakken Burgerw oning. 
 
Structuurvisie Elsendorp 
De Structuurvisie Elsendorp beperkt zich tot de kern Elsendorp. Het gehucht Vossenberg ligt buiten de visie. 
 
Gebiedsoriëntatie 
Natuur en landschap 
Het gebied waarin de school ligt is landelijk gebied,in het landgoederengebied onder Elsendorp. De Hendrik Jan 
IJpenberglaan is een doodlopende zijtak van de Middenpeelweg. Er liggen voornamelijk burgerwoningen aan de 
weg. De weg loopt dood bij het begin van het natuurgebied De Krim, bestaande uit een heide en een bosgebied 
dat doorloopt in de aangrenzende Gemeente Sint Anthonis. Dit natuurgebied is van belang als stapsteen van het 
natuurkerngebied de Stippelberg naar de natuurkerngebieden ten noordoosten.  
 
Milieu (hinder en veiligheid) 
De belangrijkste wet op het gebied van hinder en veiligheid is het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen 
Milieubeheer (BEVI). Deze bepaald dat tussen risicovolle inrichtingen en kwetsbare objecten een buffer moet 
liggen. Hierin zijn twee soorten te onderscheiden. Een is het groepsgebonden risico, waarbij de kans op een 
fataal ongeval bij een groep mensen als gevolg van verblijf (wonen/werken of anderszins) in de nabijheid van een 
risicovolle inrichting wordt vastgesteld. De ander is plaatsgebonden risico die op hetzelfde neerkomt alleen niet 
gericht op een groep mensen maar op hen die in de directe omgeving van het bedrijf verblijven. De betrokken 
gemeente kan rond risicofactoren PR-contouren of veiligheidscontouren vastleggen.  
 
Milieu (water) 
De gemeente Gemert-Bakel gaat uit van het beleid zoals dat is vastgesteld door het Waterschap Aa en Maas 
waarin hydrologisch neutraal bouwen wordt gevraagd. Dit betekent concreet dat de afvoer van water uit het 
gebied niet vergroot mag worden en waar mogelijk verkleind. De inzijging kan worden vergroot door het 
afkoppelen, dat wil zeggen het scheiden van schoon en vuil water door het regenwater op dak en verharding niet 
in het riool te storten maar via zaksloot, vijver, wadi of grindkoffers in de bodem te laten zakken. Bij het realiseren 
van nieuwe bebouwing moet ook de bestaande bebouwing afgekoppeld worden teneinde verbetering van de 
afvoersituatie te realiseren. Watertoetsen moeten getoetst worden door het waterschap bij zwaardere ruimtelijke 
procedures. 
 
Milieu (geluid) 
Op 1 januari 2007 is de gewijzigde Wet geluidhinder in werking getreden. In de Wet Geluidhinder zijn ter 
bestrijding van verkeerslawaai, zones langs wegen aangegeven die beschouwd worden als aandachtsgebieden 
voor geluidhinder. De wettelijke zones zijn zodanig bepaald dat er buiten de zone in het algemeen geen 
geluidsniveaus voorkomen hoger dan de voorkeurswaarde van Lden =48 dB vanwege wegverkeer. De breedte 
van de zone is afhankelijk van de capaciteit van de weg (aantal rijstroken) en de aard van de omgeving (stedelijk 
en buitenstedelijk). Verder zijn er vanuit de Wet Milieuhinder geluidscirkels rond bedrijven vastgesteld. Er mag 
geen nieuwe woning binnen een dergelijke geluidscirkel gerealiseerd worden.  
 
Milieu (luchtkwaliteit) 
Besluit Luchtkwaliteit 2005 
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Op 23 juni 2005 is het Besluit luchtkwaliteit 2005 gepubliceerd (Stb. 2005, nr. 316) en in werking getreden op 5 
augustus 2005 ter vervanging van het Besluit luchtkwaliteit en ter uitvoering van de “tweede EU-dochterrichtlijn 
2000/69/EG” van het Europees Parlement van 16 november 2000 betreffende grenswaarden voor benzeen en 
koolmonoxide in de lucht alsmede ter uitvoering van de implementatie van de zogenaamde “Inspraakrichtlijn”. Het 
nieuwe besluit, heeft terugwerkende kracht tot 4 mei 2005, de datum van publicatie van het Besluit in de 
Staatscourant. 
De in dit besluit opgenomen grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en zwevende deeltjes (fijn stof, PM10) zijn 
ongewijzigd gebleven ten opzichte van het Besluit Luchtkwaliteit uit 2001. Een groot deel van de bepalingen is 
inhoudelijk ongewijzigd gebleven.  
 
Nieuwe wetgeving 
Ministerie van VROM is bezig om het Besluit Luchtkwaliteit 2005 aan te passen met name t.a.v. de ontkoppeling. 
Nederland heeft in de Wetgeving Ruimtelijke Ordening, de normen voor luchtkwaliteit gekoppeld. De Europese 
unie schrijft echter zo'n koppeling niet voor. Het ministerie van VROM heeft de gevolgen van ontkoppeling 
bekeken en heeft men gekozen voor een flexibele ontkoppeling of 'koppeling op afstand.' Deze koppeling komt in 
het wetsvoorstel voor de Wet luchtkwaliteit tot uitdrukking in: 
 
De programma-aanpak 
Het wetsvoorstel stelt, dat er geen individuele bouwprojecten aan de normen voor luchtkwaliteit worden getoetst. 
In de plaats daarvan worden ze getoetst aan programma's voor gebieden. In deze programma's worden 
maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit én belangrijke ruimtelijke investeringen samengebracht. 
 
De term 'in betekenende mate' 
Het wetsvoorstel beperkt zich tot ruimtelijke projecten die 'in betekenende mate' bijdragen aan de problemen met 
luchtkwaliteit. Bestuursorganen hoeven alleen nog na te gaan of een voorgenomen project 'in betekenende mate' 
de grenswaarde (dreigt) te overschrijden. Draagt een project niet of nauwelijks bij aan luchtverontreiniging, dan is 
er geen belemmering voor.  
 
 
Gemeentelijk luchtkwaliteitplan 
De gemeente Gemert-Bakel is gelegen in het SRE-werkgebied. Het SRE heeft in mei 2006 een onderzoek naar 
de luchtkwaliteit gemeente Gemert-Bakel gedaan en daarvan rapport uitgebracht. Het onderzoek is uitgevoerd 
aangaande de toekomstige luchtkwaliteit voor de gehele gemeente. Op basis van de nu bekende gegevens is 
een doorblik gegeven naar de jaren 2010 en 2015. Uit het onderzoek is gebleken, dat voor wat betreft de 
gemeente Gemert-Bakel geen sprake is van overschrijdingen van het jaargemiddelde concentraties van alle in 
voornoemd besluit aan de orde zijnde stoffen, met uitzondering van de etmaal gemiddelde concentratie fijn stof. 
Echter, gezien de problematiek omtrent fijn stof is het reëel te veronderstellen dat de werkelijke 
achtergrondconcentratie waarvoor de norm bedoeld is (beschermen tegen gezondheidsbeperkende stoffen) in de 
praktijk lager zal liggen. Bij elke correctie van de achtergrondconcentratie zal bovendien de etmaal gemiddelde 
concentratie eveneens gecorrigeerd worden, waardoor deze waarschijnlijk niet meer wordt overschreden. Uit de 
rapportage kan aldus worden geconcludeerd dat er overal in de gemeente voldaan wordt aan de 
luchtkwaliteitsnormen.  
 
Landbouw en veeteelt 
De nieuwe Wet Geurhinder en Veehouderij ( 1 januari 2007 in werking getreden) geeft normen voor de 
geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object. De geurbelasting wordt 
berekend en getoetst met het verspreidingsmodel V-stacks vergunning.  Dit geldt voor diersoorten waarvoor 
geuremissiefactoren zijn opgenomen in de Wet Geurhinder en Veehouderij. Voor andere diersoorten worden 
minimale afstanden aangegeven. De gemeente Gemert-Bakel heeft een eigen geurbeleid, de Nota 
gebiedsgericht agrarisch geurbeleid, vastgesteld op 28 juni 2007. Op basis van de hierin genoemde normen 
worden dan ook eventuele belemmeringen berekend. 
 
Cultuurhistorie 
De Hendrik Jan IJpenberglaan  24-26 is gelegen in het jonge heideontginningen landschap. Ook is het perceel 
gelegen in het ontginningsgehucht Vossenberg. Het buurtschap is gesticht omstreeks 1920. Dit door een 
Protestantse gemeenschap, die er een eigen kerk en school bouwde. In het buurtschap een N.H. kerkje (ca. 
1930, ca. 1980 opnieuw opgetrokken) met pastorie (ca. 1930), een school (ca. 1950), een houten bungalow 
(1915) en een ontginningsboerderij (ca. 1920). Het kerkje is nog steeds in gebruik bij de Hervormde Gemeente 
Gemert-Boekel. Het buurtschap kent een samenhang met de omliggende jonge heideontginning in het gebied De 
Krim. Dit landschap is gevormd vanaf 1900 toen de meer verafgelegen en minder voor landbouw geschikte 
heidegronden in cultuur werden gebracht met gebruikmaking van vindingen als kunstmest en in een rationele 
grootschalige kavelstructuur. Openheid en leegte zijn kenmerkend voor dit landschap. 
 
Projectoriëntatie 
Natuur en landschap 
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Het project is gesitueerd in het landelijk gebied. Het valt niet binnen door de Provincie of het Rijk aangegeven 
natuurgebieden. Er wordt geen bebouwing toegevoegd. Het gebouw is al sinds 1994 in gebruik als twee 
woningen dus er worden ook geen verkeersbewegingen toegevoegd. Het plan heeft dus geen invloed op de 
bestaande natuurwaarden. 
 
Milieu (hinder en veiligheid) 
Onder het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen Milieubeheer zijn geen risicofactoren in de omgeving van het 
plangebied aanwezig. 
 
Milieu (water) 
De gemeente Gemert-Bakel gaat uit van het beleid zoals dat is vastgesteld door het Waterschap Aa en Maas 
waarin hydrologisch neutraal bouwen wordt gevraagd. Aan de Hendrik Jan IJpenberglaan 24-26 wordt geen 
nieuwe bebouwing toegevoegd. 
 
Milieu (geluid)  
 
Wegverkeerslawaai 
Het bestaande gebouw  ligt aan een doodlopende weg waar een kleine tien andere adressen aan liggen op een 
afstand van meer dan 600 meter van de doorgaande 80km/u weg. Wegverkeerslawaai vormt geen belemmering 
van het plan. 
  
Industrielawaai 
Industrielawaai vormt geen belemmering voor het plan. 
 
Milieu (luchtkwaliteit) 
Er wordt geen bebouwing toegevoegd en geen verkeersbewegingen toegevoegd als gevolg van het plan/ Er is 
geen sprake van nadelige effecten als gevolg van dit project op de luchtkwaliteitnormen. 
Bij realisatie van dit project worden geen normen overschreden. 
 
 
Landbouw en veeteelt 
De omringende veehouderijen zijn onderzocht en vormen geen belemmering voor het realiseren van het project 
noch andersom. 
 
Cultuurhistorie 
De kwaliteiten van het omliggende gebied worden niet in het geding gebracht. De openheid van het landschap 
wordt niet aangetast.  
 
Financiële aspecten 
Omdat het hier gaat over een herstel van het bestemmingsplan dat aangepast wordt aan een bestaande situatie 
zijn geen kosten verbonden aan het plan. 
 
Maatschappelijk draagvlak 
In de tijd sinds de bouwvergunning voor het splitsen in 1994 is afgegeven zijn geen bezwaren of klachten over het 
gebruik gekomen ondanks de onjuiste procedure. Omdat het hier gaat om een bevestiging van de bestaande 
situatie is het risico op het ontbreken van maatschappelijk draagvlak verwaarloosbaar. 
 
Conclusie 
Het initiatief is wenselijk en duurzaam en komt voor verlenen van medewerking in aanmerking via een 
bestemmingsplanherziening. 
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7. Bijlage Koekoekweg 13, De Mortel 
 
1. Wet luchtkwaliteit 
Op 15 november 2007 is een nieuw wettelijk stelsel voor luchtkwaliteitseisen in werking getreden. De hoofdlijnen 
van de nieuwe regelgeving zijn te vinden in hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet milieubeheer. Veel aspecten van de 
Wet luchtkwaliteit worden uitgewerkt in afzonderlijke uitvoeringsregelingen: 
- Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (Besluit NIBM); 
- De Regeling niet in betekenende mate bijdragen (Regeling NIBM) 
- De Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007 (en bijbehorende Handreiking Projectsaldering); 
- De Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (en de Handreiking Meten en rekenen luchtkwaliteit); 
- Het Nationaal Samenwerkingsprogramme Luchtkwaliteit (NSL);  
- Het toekomstige Besluit gevoelige bestemmingen op grond van artikel 5.16a Wet milieubeheer. 
 
Wijziging 
Het Besluit luchtkwaliteit 2005, de Regeling saldering luchtkwaliteit, het Meet- en rekenvoorschrift bevoegdheden 
luchtkwaliteit 2005 en de Meetregeling luchtkwaliteit zijn vervallen.  
 
Een belangrijk verschil tussen de nieuwe wetgeving en het Besluit luchtkwaliteit 2005 is dat de nieuwe wetgeving 
een flexibele koppeling maakt tussen ruimtelijke activiteiten en de gevolgen voor de luchtkwaliteit.  
- Projecten die niet “in betekenende mate bijdragen” aan de luchtverontreiniging hoeven niet meer afzonderlijk 

te worden getoetst aan de grenswaarden voor de buitenlucht; 
- Projecten die wel in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging worden in principe opgenomen 

in het Nationaal Samenwerkings-programma Luchtkwaliteit. Kenmerk is dat hierin een pakket aan generieke 
en locatiespecifieke maatregelen is opgenomen, dat ervoor moeten zorgen dat alle negatieve effecten van de 
geplande ruimtelijke ontwikkelingen worden gecompenseerd en bovendien dat alle huidige overschrijdingen 
worden opgelost. In het Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit worden de effecten van projecten die “niet 
in betekenende mate bijdragen” verdisconteerd in de autonome ontwikkeling. Dit programma omvat alle 
cumulatieve effecten van (ruimtelijke) activiteiten op de luchtkwaliteit. 

 
2. Besluit NIBM 
De toelichting bij dit besluit gaat verder door op het uitgangspunt van een goede ruimtelijke ordening: “Bij het 
bepalen van wat “niet in betekenende mate” is gaat het uitsluitend om de toename van de concentraties en niet 
om blootstelling. Dat laatste aspect wordt, zoals hiervoor aangegeven, betrokken bij de ruimtelijke afweging in het 
kader van onder andere de keuze van locaties voor projecten (goede ruimtelijke ordening”). 
 
“Bij de beoordeling aan de hand van het vereiste van een goede ruimtelijke ordening – zeker ingeval van 
kwetsbare functies als scholen en woningbouw – gaat het vooral om de mate van blootstelling van toekomstige 
gebruikers van de projectlocatie in kwestie of van de omgeving daarvan, zoals bewoners. Een toetsing aan de 
grenswaarden is hierbij echter niet aan de orde. Luchtkwaliteit is daarbij wél onderdeel van een bredere afweging, 
die in bezwaar en beroep kan worden getoetst.” 
 
Bepaling NIBM 
Om te bepalen of dit deelplan in betekenende mate (in de zin van het Besluit NIBM) bijdraagt aan de 
concentraties fijnstof (PM10) en stikstof (NO2) is een stappenschema te hanteren. 
- Stap 1: valt het project onder het uitoefenen van bevoegdheden en de wettelijke voorschriften uit artikel 5.16, 

lid 2, van de Wet milieubeheer? Omdat voor dit project een voorontwerp BP wordt opgesteld, moet de vraag 
worden beantwoord of dit project onder de uitoefening van deze wettelijke bevoegdheid valt. Het antwoord is 
bevestigend: dit project valt onder de uitoefening van deze wettelijke bevoegdheid. 

- Stap 2: de vraag moet worden beantwoord of dit project negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor de 
luchtkwaliteit?  

 
Antwoord: van toepassing is de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. Deze Ministeriële Regeling is een 
integratie van de Meetregeling luchtkwaliteit 2005, met Meet- en rekenvoorschrift bevoegdheden 
luchtkwaliteit, een gedeelte van de regels uit het Besluit luchtkwaliteit 2005 over metingen, berekeningen en 
rapportage en een gedeelte van de Regeling luchtkwaliteit ozon. Inhoudelijk komen de meet- en 
rekenvoorschriften uit deze regeling overeen met de voorheen geldende regeling. De nieuwe regeling heeft, 
in tegenstelling tot de voorheen geldende, ook betrekking op de rapportage over luchtkwaliteit. 
 
Onder het regime van het Besluit luchtkwaliteit 2005 is het Onderzoek luchtkwaliteit gemeente Gemert-Bakel 
uitgevoerd; rapport SRE Eindhoven van 18 mei 2006. De conclusie is dat voor ruimtelijke plannen met een 
gering effect, die niet aan intensief bereden wegen liggen, geen nader onderzoek vereist is. Het gebied waar 
het plan wordt gerealiseerd is te karakteriseren als een gebied waar geen sprake is van intensieve 
verkeersbewegingen. Op grond van genoemd rapport kan worden geconcludeerd dat dit project niet in 
betekenende mate bijdraagt aan de concentraties fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2). 
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3. Watertoets 
 
Inleiding 
In de waterparagraaf legt de initiatiefnemer van een plan verantwoording af over het doorlopen proces en de 
gemaakte keuzes met betrekking tot water. De gemeente Gemert-Bakel is het eerste aanspreekpunt bij de 
toetsing (watertoets) van het plan, waarbij het beleid van Waterschap Aa en Maas een belangrijke rol speelt. 
Provincie, Rijkswaterstaat en rijksoverheid kunnen bij bepaalde zaken een rol spelen, afhankelijk van de ligging, 
omvang en aard van het plan. 
 
Op grond van een afspraak uit de startovereenkomst Waterbeheer 21e Eeuw (WB21: rijksbeleid ten aanzien 
waterbeheer) dienen decentrale overheden in de toelichting op ruimtelijke plannen een waterparagraaf op te 
nemen. In die paragraaf wordt uiteengezet wat voor gevolgen de ontwikkeling heeft voor de waterhuishouding, en 
hoe met die gevolgen wordt omgegaan.  
 
Voor alle plannen met een toename in verharding groter dan 30 vierkante meter dienen waterparagrafen te 
worden opgesteld en voert de gemeente een watertoets uit. Voor alle plannen boven de 2000 vierkante meter 
wordt de toetsing aan het waterschap gemeld en wordt waar nodig een uitgebreid advies gevraagd. Het 
waterschap kan formeel tijdens de inspraakprocedure nog een zienswijze indienen op ruimtelijke plannen, maar 
het streven van de gemeente Gemert-Bakel is de waterschapsbelangen al tijdens de toetsing mee te nemen. 
 
Beleid Waterschap Aa en Maas 
Het Waterschap Aa en Maas heeft, in overleg met de gemeenten in haar beheergebied, een aantal beleidsmatige 
uitgangsprincipes ten aanzien van het duurzaam omgaan met water opgesteld. Dezen worden toegepast bij het 
toetsen van ruimtelijke ontwikkelingen, zoals ver- en nieuwbouwplannen. Deze uitgangspunten vormen het 
vertrekpunt van het overleg tussen initiatiefnemer en gemeente. De initiatiefnemer dient bij nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen hier invulling aan te geven. 
 
In de beleidsnota ‘Uitgangspunten Watertoets Aa en Maas’ van 2007 zijn de principes beschreven die 
richtinggevend zijn bij de waterschapadvisering over ruimtelijke plannen. Deze principes zijn in het kort: 
 

1. Gescheiden houden van vuil water en schoon hemel water 
Vuil water dient via  (vuilwater)riolering afgevoerd te worden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). 
Regenwater dient in principe binnen het plangebied te worden vastgehouden en alleen, indien noodzakelijk, 
vertraagt afgevoerd te worden via het oppervlaktewater. 
 
2. Doorlopen van de afwegingsstappen ‘hergebruik – infiltratie – buffering – afvoer’ 
Problemen met water mogen in principe niet naar benedenstrooms gebieden afgewenteld worden.  
 

• Hergebruik wil zeggen dat hemelwater in een zogenaamd grijswatersysteem gebruikt kan worden 
(bv. WC spoelwater) . Dit levert een besparing van het gebruik van drinkwater op. 

• De mogelijkheid tot infiltratie hangt af van de kwaliteit van het te infiltreren water, de 
grondwaterstand, de gewenste drooglegging, de ligging van het plangebied (kwelwater, intermediair 
of infiltratiegebied), de opbouw van de bodem (i.v.m. infiltratiecapaciteit) en eventueel door water te 
mobiliseren bodemverontreinigingen. Uitgangspunt is dat infiltratie plaatsvindt op particulier terrein 
(bij particuliere ontwikkeling) of op openbaar gemeentelijk terrein (nieuwe woonbuurten of 
bedrijventerreinen). 

• Indien niet geïnfiltreerd kan worden wordt onderzocht of er ruimte is voor buffering. Soms kan dit op 
bestaand oppervlaktewater maar er kan ook gedacht worden aan voorzieningen in de vorm van 
poelen, wadi’s, sloten of vijvers, al dan niet in combinatie met groenvoorzieningen.  

• Indien buffering van schoon regenwater niet mogelijk is, is afvoeren van regenwater naar het 
watersysteem buiten het plangebied de laatste optie. Dit kan uiteraard pas na grondig onderzoek ter 
plaatse en vaak moeten dan in het achterliggende oppervlaktewatersysteem compenserende 
maatregelen getroffen worden. 

 
 
3. Hydrologisch neutraal ontwikkelen 
Nieuwe ontwikkelingen moeten voldoen aan het principe hydrologisch neutraal ontwikkelen. Om te kunnen 
bepalen of een hydrologische ontwikkeling neutraal heeft plaats gevonden, moet er vergeleken worden met 
de oorspronkelijke situatie. (Bij uitbreidingswijken het oorspronkelijke agrarische gebied, bij inbreiding het 
onverharde oppervlak en bij vervangende nieuwbouw het verharde oppervlak) 
De toetsingsaspecten zijn: 

• Afvoer uit het gebied 
• Oppervlaktewaterstanden 
• Overlast (schade) 
• Grondwateraanvulling 
• Grondwaterstanden 

 



 
 

26 

De toetsing van de aspecten zal op drie niveaus plaats vinden, te weten: 
• Toetsing op basis van de kengetallen (kleine plannen) 
• Toetsing op basis van een bakjesmodel (bij grotere en complexere plannen) 
• Toetsing met een (Geo)hydrologisch model (grote ontwikkelingen/plannen) 

 
4. Water als kans 
Hierbij wordt de stedenbouwkundige uitgenodigd om water in plangebieden positief te benaderen en hun 
creativiteit hierbij te gebruiken. Belangrijk is hier dat er bij voorkeur een toegevoegde waarde aan water wordt 
gegeven (hogere belevingswaarde). Te denken valt hier aan een combinatie aan groen, water en 
bebouwing/verharding. Het zichtbaar maken van water is het plan is een pré. 

 
5. Meervoudig ruimtegebruik 
Hydrologisch neutraal ontwikkelen maar ook de afwegingsstappen ‘hergebruik – infiltratie – buffering – afvoer’ 
impliceren een grotere ruimtevraag voor water dan voorheen het geval was. Door bij de inrichting van een 
plangebied ruimte voor verschillende functies te gebruiken, wordt er efficiënter omgegaan met de beschikbare 
ruimte. Het waterschap ziet hierin kansen om extra ruimte voor water te vinden.  

 
6. Voorkomen van vervuiling 
Het is verboden om vervuild water op oppervlaktewater te lozen en is het daarom wenselijk aan de bron 
maatregelen te nemen, zoals geen uitloogbare bouwmaterialen gebruiken en bestrating zo te kiezen dat het 
gebruik van bestrijdingsmiddelen geminimaliseerd wordt. 

 
7. Wateroverlast-vrij bestemmen. 
Bij de locatiekeuze moet rekening worden gehouden met de mogelijke wateroverlast op die locatie. De kans op 
wateroverlast is beschreven aan de hand van werknormen uit het Nationaal Bestuursakkoord Water. Het heeft de 
voorkeur te bouwen op locaties waar die voldoet aan de normen voor bebouwing. Als gekozen wordt voor 
bouwen op locaties met een hogere kans op inundatie, dienen mitigerende maatregelen genomen te worden.  

 
8. Waterschapsbelangen 
Nieuwe plannen mogen bestaande gebiedsfuncties niet in de weg zitten en dienen dus rekening te houden met 
ruimteclaims die het waterschap heeft:  

• Ruimteclaims voor waterberging 
• Ruimteclaims voor de aanleg van natte EVZ’s en beekherstel 
• Aanwezigheid en ligging watersysteem 
• Aanwezigheid en ligging waterkeringen 
• Aanwezigheid en ligging van infrastructuur en ruimteclaims t.b.v. de afvalwaterketen in beheer van 

het waterschap 
 
Waterhuishoudkundige en civieltechnische aspecten 
Nieuwe plannen dienen te voldoen aan het principe van Hydrologisch Neutraal Bouwen, waarbij de hydrologische 
situatie minimaal gelijk moet blijven aan de oorspronkelijke situatie. De gemeente Gemert-Bakel gaat er echter 
van uit dat bij uitbreiding van bestaande bebouwing, niet alleen de nieuwbouw maar ook de bestaande bouw 
afgekoppeld wordt. 
Bij het afkoppelen van verhard/bebouwd oppervlakte moet een bui die eens in de 10 jaar voorkomt (42.9 mm in 
zes uur) niet tot toename in de afvoer uit het plangebied leiden. Bovendien mag de natuurlijke GHG niet verlaagd 
worden.  
 
Er dient een adequate voorziening aangelegd te worden voor een regenbui die eens in de honderd jaar voorkomt 
(52 mm in 2,5 uur). Deze hoeveelheid kan gebufferd worden, maar mag ook via een (vertraagde) overstort op het 
oppervlaktewatersysteem geloosd worden, al dan niet via het infiltratiesysteem. 
  
Voor nadere uitwerking van deze berekeningen wordt verwezen naar de circulaire ‘Uitwerking Uitgangspunten 
Watertoets’ opgesteld door waterschap Aa en Maas in 2007. 
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4. Erfbeplantingsplan 
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Om de volgende redenen is de gemeente Gemert-Bakel akkoord met het beplantingsplan  
- De houten schutting is weggehaald, en voor een groot deel voorzien van groenblijvende beplanting.  
- Ook  de toegang tot het erf voor het recreatie verblijf is door middel van een zogenaamde "holle weg" zodanig 
aangepast dat de privacy voor dit terrein grotendeels is gewaarborgd, en dan ook aansluit door de 
cultuurhistorische houtwal.  
- Verder is overeengekomen dat via SLBG en Brabants landschap door middel van subsidie de bestaande 
cultuurhistorische houtwal en de opgehoogde grondwal dit voorjaar wordt ingeplant met inheemse struiken die 
thuishoren in deze omgeving.  
- Op een erfbeplantingsplan van SLBG  zijn op een overzichtstekening de plantvakken 1-3 en dwarsprofielen 
aangegeven welke dit voorjaar van 2010 ingeplant worden.  
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5.  Advies commissie Toerisme en Recreatie 
 
HOOFDSTUK 0 SAMENVATTING 
De Adviescommissie Toerisme en Recreatie adviseert positief over het plan van de familie van Dooren voor de 
nieuwvestiging van een recreatiebedrijf met groepsaccomodatie. Zij constateert dat het recreatiebedrijf jarenlang 
gedoogd is op de huidige situatie. Zij constateert echter ook dat strikte toetsing van het plan aan de geldende 
criteria uit het streekplan zou leiden tot een negatief advies.  De gronden van dit positieve advies worden in deze 
rapportage nader toegelicht. 
De draagkracht van het gebied wordt niet overschreden. Een duurzame exploitatie is niet mogelijk zonder 
ingrijpende kwaliteitsverbetering.  
 
HOOFDSTUK 1. INLEIDING 
De locatie is gelegen in de AHS Landschap, subzone RNLE Landschapsdeel. 
Daarmee valt het plan onder de gebieden waarvoor advisering door de commissie aan de orde is. 
 
HOOFDSTUK 2. GEGEVENS VAN BEDRIJF EN OMGEVING 
Naam bedrijf    : De Koekoek 
Eigenaar    : de heer Van Dooren 
Adres     : Koekoekweg 13 
Postcode en plaats          : 5425 RZ De Mortel 
Kadaster    : sectie G 1083 
(voormalige) Gemeente   : Gemert-Bakel 
Aanvraag ingediend door   : gemeente 
Ligging in                   : AHS Landschap, subzone RNLE Landschapsdeel 
Gewenste ontwikkeling    : legalisatie recreatie-activiteiten (groepsaccommodatie) 
 
Relevante gegevens bestaande situatie 
Grootte perceel   :  
Bebouwing   : 400m2, bestaande uit kippehokken, schuur inclusief keuken 
Soort voorziening : groepsslaapvertrekken, douche/toilet ,(slecht weer-) activiteitengebouw  

inclusief keuken;  
feitelijke- en juridische situatie opstallen   
-voormalige kippenschuur (3): groepsaccommodatie : buiten bouwblok;  bouwvergunning  
-douche (4): buiten bouwblok; geen bouwvergunning 
-recreatieverblijf voor groepsleiding (originele bouwvallige woning herbouwd (5) ; geen bouwvergunning; binnen   
bouwblok ; 
-activiteitengebouw (voormalige schuur) (6), inclusief keuken, douches en toiletten: binnen bouwblok; geen 
bouwvergunning ; 
- burgerwoning(7)  
    
Capaciteit  : 70 slaapeenheden  
 
Relevante gegevens gewenste wijzigingen t.o.v. bestaande situatie: 
Tot nu toe werden de recreatieactiviteiten van de heer Van Dooren gedoogd door de gemeente. Het 
gemeentebestuur wil toestaan dat de gebouwen die binnen het bouwblok liggen (5,6)  gebruikt worden voor 
recreatieve doeleinden. De voormalige kippenschuur (3), waarvoor een bouwvergunning is, ligt evenwel buiten 
het bouwblok; de gemeente wil ook dit onderdeel  door een positieve recreatiebestemming legaliseren.                         
Het zonder vergunning gerealiseerde douche/toiletgebouw (4) zal niet worden gelegaliseerd, maar er zal door de 
gemeente handhavend worden opgetreden, wat betekent dat het gebouw gesloopt zal moeten worden.   
          
 Doelgroep                         Scouting/Jong Nederland; scholen; clubs/verenigingen 
Omschrijving locatie      Het recreatiebedrijf ligt in een bosrijk gebied. Op geringe afstand van het 
recreatiebedrijf bevinden zich zwem- en golffaciliteiten. De omgeving kent verder enige bezienswaardigheden: 
zoals het Kasteel Gemert, de Tolbrug in Bakel en het Boerenbond museum. Ook zijn er wandel- en fietsroutes. 
 
Basisinformatie over natuuraspecten: 
 
- de locatie is gelegen in de volgende streekplanzones: 
AHS Landschap, subzone RNLE Landschapsdeel.  
- de status van de locatie in relatie tot de Flora- en Faunawet 
Er zijn drie soorten vaatplanten, drie soorten zoogdieren en 4 à 6 soorten amfibieën binnen het kilometerhok 
- status van de locatie in relatie tot de Vogel- en Habitatrichtlijn 
geen status 
-     de status van de locatie in relatie tot de Natuurbeschermingswet 
geen status 

- de aanwezigheid van rode-lijst soorten 
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Vaatplanten, zoogdieren en amfibieën binnen het kilometerhok. 
- de status van de locatie in relatie tot de EHS (natuurdoelen). 
Het bedrijf is omringd door bestaand bos- en natuurgebied. 
       
HOOFDSTUK 3. NADERE INFORMATIE 

Bedrijfsbezoek 
Op 5 juni 2007 bracht de commissie een werkbezoek aan het recreatiebedrijf aan de Koekoekweg in De Mortel. 
Tijdens het werkbezoek heeft de heer Van Dooren de plannen toegelicht en heeft de commissie de locatie 
kunnen beoordelen.    
  
Historische ontwikkeling 
Sinds het begin van de jaren tachtig wordt de huidige locatie gebruikt voor recreatiedoeleinden. De voormalige 
kippenschuren zijn verbouwd tot groepsaccommodatie en de voormalige schuur wordt gebruikt als 
activiteitengebouw. Naast de tot groepsaccommodatie en verbouwde kippenschuren heeft de ondernemer een 
nieuw douche/toiletgebouw gerealiseerd. Tot nu toe werden de recreatieve activiteiten door de gemeente 
gedoogd, maar de gemeente is voornemens het huidige recreatieve gebruik van de locatie en het gebruik van de 
gebouwen die zich binnen het bouwblok bevinden, alsmede het gebruik van de voormalige kippenschuur, die zich 
met bouwvergunning buiten het bouwblok bevindt, door middel van een procedure artikel 19 lid 1 WRO en de 
daarop gebaseerde vergunningverlening te legaliseren. 

Planvorming 
Het plan voorziet in het legaliseren van recreatieactiviteiten die zich binnen het bouwblok bevinden; ook voorziet 
het plan in het legaliseren van de recreatieactiviteit in een voormalige kippenschuur die zich met bouwvergunning 
buiten het bouwblok bevindt. 
De gemeente Gemert-Bakel heeft de Adviescommissie Toerisme en Recreatie verzocht een advies uit te brengen 
over het plan van de heer Van Dooren alvorens de gemeente de procedure vervolgt ex artikel 19, lid 1 WRO. 
 
HOOFDSTUK 4. BEANTWOORDING RELEVANTE TOETSINGSVRAGEN 

Volledigheid/duidelijkheid 
Bij het werkbezoek constateerde de commissie onduidelijkheden in de feitelijke- en juridische situatie van de 
diverse opstallen. De beantwoording daarvan heeft enige tijd gevergd.  
 
Bedrijfseconomische haalbaarheid 
Op dit moment wordt de groepsaccommodatie geëxploiteerd als nevenactiviteit. Met de aangegeven beperkte 
jaaromzet kan er geen sprake zijn van een zelfstandige exploitatie. Verwacht wordt dat het huidige product, 
zonder dat er sprake is van een ingrijpende uitbreiding en kwaliteitsverbetering, ook in de toekomst niet zal leiden 
tot een volledig zelfstandige exploitatie. 
 
Draagkracht 
De draagkracht van het gebied wordt niet overschreden. 
 
Verrijking van het toeristische product in de streek 
Het recreatiebedrijf biedt een eenvoudig groepsaccommodatieproduct aan. De slaapvertrekken zijn 
ondergebracht in de voormalige kippenschuren. Extra sanitaire voorzieningen worden  gerealiseerd in een apart 
nieuw gebouw dat buiten het bouwblok is gelegen. De gemeente heeft besloten dit bouwwerk, dat zonder 
vergunning is gebouwd buiten het bouwblok, niet te legaliseren en handhavend op te treden, hetgeen er toe zal 
leiden dat deze voorziening gesloopt zal moeten worden en op een andere wijze de noodzakelijke sanitaire 
voorzieningen gerealiseerd zullen moeten worden. De ondernemer richt zich met het product vooral op scholen 
en scoutinggroepen. Jaarlijks maken veelal dezelfde groepen gebruik van de accommodatie. De huidige 
eenvoudige groepsaccommodatie voorziet op dit moment in de vraag van een afnemende en beperkte 
doelgroep. Het huidige product kan niet als een verrijking van het toeristische product worden 
aangemerkt. 

Beplantingsplan 

Over het beplantingsplan zijn op 2 mei 2007 afspraken gemaakt tussen eigenaar en gemeente.  

Conclusie per gesteld criterium 

De bedrijfseconomische haalbaarheid dient voor de korte of langere termijn te worden   
aangetoond. 
Het huidige product biedt onvoldoende bedrijfseconomische basis om zonder ingrijpende kwaliteitsverbetering 
een duurzame exploitatie voor de langere termijn mogelijk te maken. 

 



 
 

31 

de uitstralingseffecten mogen de draagkracht van het betrokken gebied niet overschrijden; 
De uitstralingseffecten leiden niet tot een overschrijding van de draagkracht van het gebied. 
 
De nieuwvestiging moet leiden tot verrijking van het toeristisch product in de streek. 
De huidige eenvoudige groepsaccommodatie voorziet op dit moment in de vraag van een afnemende  en 
beperkte doelgroep. Het huidige product kan niet als verrijking van het toeristische product aangemerkt worden. 

 
beplantingsplan 
Het ingediende beplantingsplan  is in overleg  met de initiatiefnemer aangepast door de gemeente. Het 
beplantingsplan wordt door de gemeente opgenomen in de vrijstellingsregeling. 
 
HOOFDSTUK 5. ADVIES 
 
De Adviescommissie Toerisme en Recreatie adviseert positief over het ingediende plan. Deze positieve  
beoordeling is niet het resultaat van de getoetste criteria die van toepassing zijn bij een nieuwvestiging  
van een verblijfsrecreatieve onderneming in de  AHS-Landschap, subzone RNLE,  
landschapsdeel.  
 
De realiteit is echter dat er sprake is van een bestaande onderneming, welke als nevenactiviteit nabij een 
burgerwoning wordt geëxploiteerd op basis van een langdurige gemeentelijke gedoogsituatie. 
 
De commissie stelt vast dat de beoordeelde bedrijfsactiviteiten alleen exploitabel zijn als nevenactiviteit en dat het 
huidige product onvoldoende kwaliteit biedt om een bijdrage te leveren aan de verrijking van het toeristische 
product van de streek. 
Het feit dat de gemeente heeft besloten het door de ondernemer gerealiseerde bouwwerk ten behoeve van 
sanitaire voorzieningen, dat gelegen is buiten het bouwblok, niet te legaliseren, resulteert in het ontbreken van 
een noodzakelijk kwalitatief goede sanitaire voorziening. De commissie gaat er van uit dat op een andere wijze 
voorzien wordt in de realisatie van deze voorziening, zodat een product aangeboden wordt dat in voldoende mate 
voorziet in de vraag van de huidige beperkte- en afnemende doelgroep. 
 
De draagkracht  van het gebied wordt door de huidige bedrijfsactiviteiten niet overschreden. 
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8. Bijlage Pandelaar ong., Gemert 
 
Hoofdstuk 1. Inleiding 
 
1.1 Aanleiding 
 
De familie Cootjans en de familie van Stiphout hebben in 2008 het verzoek ingediend mee te werken aan de bouw van een 
woning aan de Pandelaar ong. in Gemert. 
De familie van Stiphout is eigenaar van het perceel Pandelaar 100 in Gemert. Het voornemen is om een gedeelte van dit 
perceel te verkopen aan de familie Cootjans om daar een woning te realiseren. 
 

1.2 Bestemmingsplan 
 
Voor het gebied waar de Pandelaar 100 is gelegen, geldt het bestemmingsplan “Gemert-Bakel Buitengebied 2006”. Op dit 
moment is de integrale herziening van dit bestemmingsplan in procedure: “Gemert-Bakel Buitengebied 2010”. 
De situatie voor het betreffende perceel blijft in de integrale herziening ongewijzigd ten opzichte van het bestemmingsplan uit 
2006. 
 
De woning aan de Pandelaar 100 heeft de bestemming ‘burgerwoning’. Het toevoegen van een burgerwoning in het 
buitengebied is niet mogelijk. 
Derhalve is de bouw van de woning strijdig met het bestemmingsplan. 
 
Om de bouw van de woning mogelijk te maken wordt het geldende bestemmingsplan herzien op de betreffende locatie. Op 
grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad ten behoeve van de goede ruimtelijke ordening 
een bestemmingsplan vast. 
Het verzoek voor de bouw van de woning is daarom ook een verzoek om het huidige bestemmingsplan te herzien. 
 
Hoofdstuk 2 Beleidskader 
 
2.1 Gemeentelijk beleid 
 
2.1.1 Bestemmingsplan 
Het geldende bestemmingsplan “Gemert-Bakel Buitengebied 2006” en de in procedure zijnde integrale herziening “Gemert-
Bakel Buitengebied 2010” geven aan dat de woning aan de Pandelaar 100 de bestemming ‘burgerwoning’ heeft. Daar is één 
burgerwoning toegestaan. 
Achter het bestemmingsvlak ‘burgerwoning’ zijn de gronden bestemd als ‘landelijk gebied’. De bouw van een woning is daar 
niet toegestaan. 
 
Huidige bestemmingsplan 2006     Bestemmingsplan 2010 in procedure 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tevens liggen op de gronden aan de Pandelaar in Gemert de gebiedsaanduiding “Extensiveringsgebied wonen”.   
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Gebieden gelegen in het Extensiveringsgebied is gericht op het in gang zetten van eenafwaartse beweging met 
betrekking tot de intensieve veehouderij. Toevoeging van burgerwoningen is toegestaan door splitsing van 
beeldbepalende panden in combinatie met sloop van alle overtollige gebouwen.  
 
2.1.2 BIOregeling 
 
Zowel op provinciaal als op lokaal niveau zijn in de afgelopen jaren diverse (beleids) instrumenten ontwikkeld en 
ingezet om de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied te verbeteren door de sloop van ongewenste bebouwing.  
Kenmerkend voor deze instrumenten is dat de sloop van ongewenste bebouwing wordt gefinancierd uit het 
behalen van bestemmingswinsten. Het betreft ontwikkelingen die niet direct mogelijk zijn op basis van het 
vigerende bestemmingsplan, maar die mogelijk worden na vrijstelling of wijziging van dat bestemmingsplan.  
Voor de tot nu toe lokaal ingezette instrumenten geldt dat het behalen van bestemmingswinst fysiek direct 
gekoppeld is aan de slooplocatie.  
Indien de directe fysieke koppeling tussen de locaties waar gesloopt wordt en waar bestemmingswinst wordt 
behaald echter losgekoppeld wordt ontstaan nieuwe kansen. De behoefte aan bestemmingswinst bij partij A gaat 
immers niet altijd samen met het hebben van sloopmogelijkheden ter plekken. Anderzijds heeft een eigenaar B 
van een te slopen object niet altijd de behoefte of mogelijkheden om ter plekke bestemmingswinst te behalen.  
De gemeente Gemert-Bakel heeft het beschikbare instrumentarium gecompleteerd met het instellen van een BIO-
regeling Gemert-Bakel. Deze regeling maakt het mogelijk om met de verruimde ruimtelijke mogelijkheden op de 
ene locatie kwaliteitsverbetering van het buitengebied op diezelfde en andere locaties te financieren. 
Het primaire doel van de BIO-regeling Gemert-Bakel is het slopen van ongewenste bebouwing in het buitengebied. Dat 
leidt enerzijds tot gewenste ontstening in het buitengebied. Anderzijds is slopen één van de middelen die ingezet kunnen 
worden bij het oplossen van de complexe problematiek rond de vrijkomende agrarische bedrijfslocaties.  
Indien als tegenprestatie voor behaalde bestemmingswinst onvoldoende sloop kan worden geleverd kunnen middelen 
ingezet worden voor andere vormen van kwaliteitsverbetering in het buitengebied. 
 
De Beleidsnota Buitengebied in Ontwikkeling (BIO, GS 20 juli 2004) betreft een uitwerking van de ruimere 
mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering in het buitengebied die in het Streekplan Brabant in Balans worden 
voorzien. In de notitie ‘buitengebied in ontwikkeling’ van 6 juni 2008 geeft de provincie een nadere toelichting op 
de mogelijkheden:  
De nota onderscheidt vier beleidslijnen:  
1. Binnen bebouwingsconcentraties: verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en verruiming van de mogelijkheden 
van VAB’s.  
2. Buiten bebouwingsconcentraties: verruiming van de functies voor VAB’s  
3. Paardenhouderijen: regeling van de vestigingsmogelijkheden in het buitengebied  
4. Nevenfuncties en verbrede landbouw: verruiming van de mogelijkheden voor de uitoefening van nevenfuncties 
op het agrarisch bedrijf.  
 
De behaalde bestemmingswinst wordt primair ingezet voor sloop van ongewenste bebouwing in het buitengebied. 
Indien er onvoldoende slooppotentie is kan een deel van de bestemmingswinst worden ingezet voor andere 
vormen van kwaliteitsverbetering in het buitengebied. Indien zich onvoldoende sloopmogelijkheden voordoen 
kunnen resterende bestemmingswinsten inzet worden ten behoeve van andere vormen van kwaliteitsverbetering 
in het buitengebied. Daarbij kan gedacht worden aan de aanleg van houtwallen, natuurontwikkeling. Daarnaast 
kunnen allerlei andere reconstructiedoelen, zoals versterking natuur, uitbreiding wandelroutes, maar ook afbraak 
panden of opknappen waardevolle monumenten gefinancierd worden uit de opbrengst. 
 
De BIO-regeling heeft twee doelgroepen. Enerzijds de partij die bestemmingswinst wil realiseren en voldoet aan 
hetgeen is gesteld in paragraaf 2.2. Anderzijds de partij die in aanmerking wil komen voor een sloopvergoeding. 
Kenmerkend voor de BIO-regeling is dat beide partijen niet dezelfde hoeven te zijn.  
De partij die bestemmingswinst (hierna te noemen partij A) wil realiseren dient deze 
bestemmingswinst volledig beschikbaar te stellen aan het behalen van kwaliteitswinst in het 
buitengebied, bij voorkeur middels sloop.  
Daarbij wordt de volgende flexibel toe te passen standaardformule gehanteerd:  

 
De gerealiseerde netto bestemmingswinst in het geval van de uitbreiding/bouw van bijgebouwen of door het 
toevoegen van een burgerwoning wordt berekend op basis van een vast bedrag per m2. Op basis van een aantal 
getaxeerde praktijkvoorbeelden is hiervoor het bedrag vastgesteld op € 140,- per extra m2, die is verkregen als 
gevolg van de bestemmingsplanwijziging. 
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Bij de bouw van een woning wordt altijd een bestemmingsvlak(en dus bestemmingswinst) van 1000 m2 
gerealiseerd en is de bestemmingswinst dus altijd € 140.000,- 
 
2.1.3 Gebiedsvisie Gemert-West 
 
Het toevoegen van een burgerwoning in het buitengebied is niet zonder meer mogelijk. Zowel het beleid van de 
gemeente als van de provincie luidt dat het toevoegen van een woning mogelijk is in een 
bebouwingsconcentratie. Hierbij kan men denken aan kernrandzone, bebouwingslinten of bebouwingsclusters. 
Deze voorwaarden is ook in de beleidsnota Buitengebied in Ontwikkeling opgenomen. 
 
Om te kunnen beoordelen of er sprake is van een bebouwingsconcentratie zal er een gebiedsvisie ontwikkeld 
moeten worden. Een bepaald gebied zal hierdoor beoordeeld worden op zijn cultuurhistorische en 
landschappelijke waarden, kwaliteiten en ontwikkelingen. 
Op 9 oktober 2008 is de gebiedsvisie Gemert-West vastgesteld door de gemeenteraad. Ook in deze visie is 
bekeken waar de bestaande bebouwingsconcentraties zijn en waar eventueel bebouwing mogelijk is.  

Binnen de rode contouren is nog enige 
bebouwing mogelijk. Dit houdt niet in dat er 
binnen elke rode contour altijd het toevoegen 
van een woning mogelijk is. Hier zal een 
integrale toetsing van alle ruimtelijke 
aspecten aan ten grondslag moeten liggen. 
Deze gebiedsvisie biedt de grondslag voor 
het beoordelen of de ontwikkellocatie in 
aanmerking kan komen voor bebouwing. 
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2.2. Provinciaal beleid 
 
2.2.1 Reconstructieplan 
Volgens het reconstructieplan De Peel is de Pandelaar in Gemert gelegen in de Extensiveringsgebied overig.  
Tevens ligt in het binnen de ontwikkelingszone rond de kern zoals opgenomen in het Reconstructieplan. 
Rondom steden en dropen, niet-agrarisch lintbebouwing, bebouwingsclusters en andere grote stankgevoelige objecten zijn 
gezoneerd binnen het extensiveringsgebied overig. De landbouw wordt hier afgeremd worden overige functies als wonen en 
werken hier geëxtensiveerd. 
 
2.2.2 Paraplunota ruimtelijke ordening 
De provincie Noord Brabant legt het accent op hun ruimtelijk beleid op zuinig ruimtegebruik. De groei en spreiding van het 
stedelijk ruimtebeslag wil de provincie afremmen.  
Omdat uitbreiding van het stedelijk ruimtebeslag gepaard gaat met aantasting van het buitengebied vraagt de provincie in ruil 
een investering in de kwaliteit van het buitengebied elders. Dit rood-met-groen beleid is verder uitgewerkt in de beleidsnota 
Buitengebied in Ontwikkeling(2004). 
 
Volgens de zonering van het buitengebied ligt de Pandelaar in Gemert in de Agrarisch Hoofdstructuur(overig). De landbouw 
heeft hier in beginsel de ruimte. Nieuwbouw is hier mogelijk op basis van de beleidsnota Buitengebied in Ontwikkeling  
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2.2.3 Beleidsnota Buitengebied in Ontwikkeling 
De Beleidsnota Buitengebied in Ontwikkeling (BIO, GS 20 juli 2004) betreft een uitwerking van de ruimere 
mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering in het buitengebied die in het Streekplan Brabant in Balans worden 
voorzien. In de notitie ‘buitengebied in ontwikkeling’ van 6 juni 2008 geeft de provincie een nadere toelichting op 
de mogelijkheden:  
De nota onderscheidt vier beleidslijnen:  
1. Binnen bebouwingsconcentraties: verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en verruiming van de mogelijkheden 
van VAB’s.  
2. Buiten bebouwingsconcentraties: verruiming van de functies voor VAB’s  
3. Paardenhouderijen: regeling van de vestigingsmogelijkheden in het buitengebied  
4. Nevenfuncties en verbrede landbouw: verruiming van de mogelijkheden voor de uitoefening van nevenfuncties 
op het agrarisch bedrijf.  
 
Ad 1) Verruiming van de ontwikkelingen binnen bebouwingsconcentraties  
 - De term bebouwingsconcentratie is een verzamelbegrip voor lint bebouwing, bebouwingsclusters en 
kernrandzones. De provincie geeft geen harde criteria voor wat een bebouwingsconcentratie is, maar wel een 
aantal aandachtspunten en typologieën aan de hand waarvan een gemeente de bebouwingsconcentraties nader 
dient te begrenzen.  
 - Om de verruimde mogelijkheden te kunnen benutten, dient de gemeente een integrale ruimtelijke visie 
voor het gebied en zijn omgeving op te stellen. Daarin worden de concentratiegebieden begrensd en wordt 
aangegeven met welke maatregelen een verbetering van de kwaliteit zal worden bereikt. De gemeente stelt vast 
welke functies passend zijn en welk bouwvolume toegelaten is in bebouwingsconcentraties, rekening houdend 
met de aard, schaal en omvang van het gebied. De visie wordt vastgelegd in een via openbare procedure 
vastgestelde gemeentelijke beleidsnota of in een bestemmingsplan.  
 - De nota biedt de mogelijkheid om met de toevoeging van burgerwoningen (BIO-woningen) aan een 
bebouwingsconcentratie sanerings- en sloopactiviteiten of andere verbeteringen van de kwaliteit te financieren. 
Een voorwaarde is dat het aantal BIO-woningen niet groter is dan het aantal in ontwikkeling genomen of reeds 
ontwikkelde ruimte voor ruimtekavels in de gemeente.  
 - De gemeente moet aantonen dat de netto-opbrengst potentie bij verkoop van de ontwikkelde 
woningbouwkavels in een evenredige verhouding staat tot de kosten van de maatregelen voor 
kwaliteitsverbetering. De verbetering van de kwaliteit in het buitengebied bestaat bij voorkeur uit de beëindiging 
en sloop van agrarische bebouwing in delen van het buitengebied die vanuit het oogpunt van natuur en 
landschap kwetsbaar zijn.  
 
Hoofdstuk 3 Gebiedsomschrijving 
 
3.1 Ligging van het gebied 
Het gebied wordt gevormd door het noordwestelijk van de kern Gemert gelegen buitengebied. 
Het gebied wordt globaal begrensd aan de noordzijde door de verbindingsweg naar Erp en aan de zuidzijde 
door de N272, de ‘zuidom’. Aan de westzijde wordt de begrenzing bepaald door de Pandelaarse 
kampen, de Snelle Loop, het zandpad aan de Lage Beemden en de ‘West-om’.  
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3.2 Natuur en landschap 
De natuurwaarden van het gebied nemen in westelijke richting, naarmate het landschap natter wordt, 
toe. De belangrijkste natuurgebieden liggen langs de snelle loop, waar ook het merendeel van de ecologische 
hoofdstructuur ligt, met de groene hoofdstructuur daaromheen. Maar ook de Rips is onderdeel 
van de ecologische hoofdstructuur. De mogelijkheid om de Rips weer door het dorp te laten lopen, 
zou ook ecologisch zeer bijzonder zijn. 
Er zijn ook droge natuurgebieden zoals bospercelen of singel- en houtwalstructuren in het landschap 
aanwezig. Soms is de klassering als ecologische hoofdstructuur niet toepasselijk. Zeker niet, als het gaat 
om een jonge populierenplantage, die intussen al niet meer bestaat. 

 
3.3 Water 
De thema’s natuur en water liggen zeer dicht bij elkaar. Maar onder het hoofdstuk Water worden ook 
antwoorden op technische vraagstukken, zoals waterberging, waterafvoer of wateroverlast, gezocht. 
Er ligt een claim als reserveringsgebied vanaf 2050 voor waterberging in de benedenloop van de Snelle Loop, 
wat vanuit de hydrologische situatie (laag en nat gebied) een voor de hand liggend gebied lijkt, ook al is de 
begrenzing hiervan nog niet uitgewerkt (zoekgebied). Maar, bestaat er de mogelijkheid dat de noodzakelijke 
waterberging al bovenstrooms is verzekerd, dan zal het reserveringsgebied komen te vervallen. Binnen het 
gebied is nog een aantal riooloverstorten, waar in gevallen van heftige regenbuien het rioolwater direct in het 
oppervlaktewater wordt gestort. De gemeente is druk bezig om aan veel plaatsen 
bergbezinkbassins in te richten, om deze ecologische en hygiënische misstanden te voorkomen. 
Voor cultuurhistorie en landschappelijke beleving van het gebied is het belangrijk om de oude waterlopen 
ook watervoerend te houden en weer terug te brengen. 
 
3.4 Milieu 
Aan de westzijde van het gebied is sprake van verwevingsgebied en deels extensivering Natuur. Hoewel het 
terugdringen van milieuhinder vanwege agrarische bedrijvigheid een belangrijk doel is, mag niet voorbijgegaan 
worden aan het feit dat de agrarische sector én Gemert (cultuurhistorisch) onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn en er ook ruimte moet blijven voor een gezonde en innovatieve ontwikkeling van het agrarisch gebruik als 
belangrijke vormgever en hoeder van het landschap. 

 
3.5 Landbouw en veeteelt 
In het gebied is nauwelijks nog intensieve veehouderij aanwezig. Het gebied wordt gedomineerd door landbouw 
en (melk)rundveehouderij. In potentie is er ook nog weinig ruimte voor intensieve veehouderij door de 
aanwezigheid van milieugevoelige functies (water, natuur, burgers) in de directe omgeving. De 
ontwikkelingsrichting is dan ook extensivering van intensieve veehouderij en ontwikkeling van potentiële 
kwaliteiten op gebied van landschap, natuur en recreatie.  Daarnaast is er ruimte voor de (extensieve) 
rundveehouderij en landbouw om te groeien. Het overgrote deel van de aanwezige bedrijven zijn dan ook (melk) 
rundveebedrijven. 

 
3.6 Cultuurhistorie 
In het dekzandgebied en in het bijzonder op de dekzandruggen is het zeer waarschijnlijk, dat al in het 
verre verleden menselijke nederzettingen te vinden waren. Voor deze gebieden geldt een hoge of middelhoge 
archeologische bescherming. 
Het westelijke buitengebied kent nog meer cultuurhistorische waarden, zoals de oude dorpskern Gemert 
als waardevol stedenbouwkundig ensemble, de bouwkundige monumenten, korenmolens, historische 
groenstructuren (lanen en bos) van het kasteel, cultuurhistorisch behouden gebleven wegen en 
andere lijnstructuren en het landschap buiten het dorp, zoals de Rips langs de Kampen met de begeleidende 
groenstrook en de Rips als beek in het dorp.  
Het meest bijzondere aan het gebied is, dat al deze waarden, lijnen en plekken, dorp en landschap, 
boerderij en kasteel op die manier dicht met elkaar verweven zijn. Ieder element voor zich zelf is al 
waardevol, maar het Gemertse geheel is meer dan de opsomming van deze elementen. 
 
Hoofdstuk 4 Planomschrijving 
 
4.1 Plangebied 
Het plan is om een woning te bouwen achter de woning aan de Pandelaar 100 in Gemert. Het gehele perceel is 
nu in eigendom van de familie van Stiphout. 
Er zal een gedeelte van het perceel verkocht worden aan de nieuwe eigenaar van de nieuw te bouwen woning. 
Het plangebied betreft de achterzijde van het perceel Pandelaar 100 in Gemert. Omdat ook de inrichting van  
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het perceel aan de voorzijde van belang is bij de planontwikkeling 
wordt ook de voorzijde van het perceel meegenomen. 
De woning wordt achter de middellijn gerealiseerd aan het oosten 
van het perceel. 

 
4.2 Landschap en natuur 
Erfinrichting 
De familie Cootjans is voornemens op het perceel van Dhr. en Mevr. van Stiphout achter de Pandelaar 100 te 
Gemert een nieuw woonhuis te bouwen. Om dit mogelijk te maken zijn architectenbureau Drijvers Oisterwijk en 
landschapsarchitectenbureau ELINGS gevraagd gezamenlijk een voorstel te maken.  
Het voornaamste doel van deze uitwerking is het behouden en versterken van de landschappelijke, 
cultuurhistorische en ecologische waarde van het bestaande gebied aan de Pandelaar en het achterliggende 
gebied nabij de Zandweg. Daarnaast is rekening gehouden met de wensen vanuit de gemeente en de betrokken 
bewoners. De uitwerking laat zien dat deze nieuwbouw op deze bijzondere plek duurzaam is ingepast en 
mogelijkheden biedt voor de natuur, het landschap, de cultuurhistorie en de recreatieve waarde van het terrein en 
haar omgeving.  

 
 
Aan de hand van een drietal themakaarten krijgen we een indruk van de opbouw en kenmerken van de 
Pandelaar. 
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Massastudie 
De Pandelaar is een groene straat met een 
divers beeld. Boerderijen, burgerwoningen 
en verschillende bijgebouwen wisselen 
elkaar af op verschillende afstanden van de 
rijbaan. Tussen de woningen zien we veel 
groen. Opvallend zijn de omhaagde 
boomgaarden en de begroeide 
erfafscheidingen met hakhout. Incidenteel ligt 
er een grasweide tussen de bebouwing. De 
overige ruimte is ingericht als tuin. 
 
Doorzichten 
De Pandelaar is een visueel gesloten straat 
door de massa van de bebouwing en het 
vele tuingroen. De incidentele grasweides en 
enkele karresporen tussen de woningen 
geven vanaf De Pandelaar zicht op het 
achterliggend agrarisch gebied.  
 
Structuur gebouwen op boerenerf 
Pandelaar 
De oorspronkelijke boerderijen aan de 
Pandelaar zijn in de loop der tijd uitgebreid 
richting het landelijk gebied. Hierin is een 
opbouwende structuur waar te nemen. 
De hoofdwoning (1) staat aan de Pandelaar 
met een voortuin en achter de boerderij 
het erf. Dit gedeelte van het erf werd 
intensief beheerd, vaak in combinatie met 
een 
moestuin. 
Op het tweede gedeelte van het erf staan de 
grote bijgebouwen als varkens- en 

koeienschuur en schop (2). Achter deze 
bebouwingsstrook zien we kleine akkers en 
weilanden in combinatie met een klein schuurtje of 
kippenhok (3). 
Tussen de boerderijen zijn in de loop der tijd 
burgerwoningen gebouwd. Deze woningen 
hebben veelal hun bijgebouw direct zijdelings 
achter de woning staan. 
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Er is een beeldanalyse gepresenteerd van het betreffende perceel Pandelaar 100 met zijn naaste omgeving. Aan 
de hand van + (pluspunt) en een - (aandachtspunt) geven we een indruk hoe wij als landschapsarchitect de 
ruimte ervaren. Aan de hand van deze beeldanalyse kunnen we het volgende concluderen: 
+ onderdeel van een mooie straat; de entree van Gemert 
+ groene inrichting 
+ agrarische uitstraling door boerderijen, boomgaarden en houtwallen 
+ het Zandpad achter de Pandelaar is een mooi natuur en recreatie-gebied 
+ gevarieerd beeld 
+ oude perenbomen achter op het perceel 
+ houtwal met deels inheemse beplanting 
- weinig relatie met het achterliggend gebied 
- vanaf de Pandelaar is het perceel verdicht en niet beleefbaar 
- veel uitheemse beplanting; niet gebiedseigen 
 

 
 
Om duidelijk te krijgen welke uitstraling voor dit perceel van belang is voor de positionering van de nieuwbouw, hebben we op 
basis van de analyse in combinatie met onze kennis en ervaring een uitgangspuntenlijst opgesteld. Hierdoor wordt duidelijk 
waar wij belang aan hechten. De uitgangspunten zijn onderverdeeld in de Pandelaar en het erf in relatie tot zijn omgeving. 
Deze zijn puntsgewijs toegelicht:  
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Pandelaar 
• Authentiek agrarisch karakter versterken 
• Doorzicht naar het achterliggend landelijk gebied 
• Ruimtelijkheid creëren vanaf de Pandelaar; voorkomen dichtgroei van het lint aan 
de Pandelaar 
• Gevarieerd beeld 
Erf 
• Waarborgen waardevolle beplanting 
• Zoveel mogelijk gebruik maken van duurzame gebiedseigen materialen 
• Rekening houden met de verschillende windstreken 
• Intensiviteit van het erf naar het landschap afbouwen 
• Woonhuis en bijgebouw een logische plek op het perceel geven die pas bij de 
opbouw van de structuur van de Pandelaar 
 

 
 
Visie 
Een eigentijds boerderijensemble opzetten in de tweede bouwlijn aan de Pandelaar in relatie tot het omringende 
agrarische landschap. De inrichting heeft een streekeigen uitstraling met de functies en het gebruik van nu. 
 
Concept 
- De burgerwoning aan de Pandelaar 100 vormt de woning in de eerste bouwlijn. De nieuw te bouwen woning  
staat in de tweede en het bijgebouw in de derde bouwlijn. Daartussen ligt een groene inrichting welke van 
intensief beheer afbouwend richting het achterliggende landschap naar extensief beheer. 
- De erfafscheiding bestaat uit een kenmerkende singel van hakhout. Aan de oostzijde een hoge inheemse haag. 
Voor de nieuw te bouwen woning ligt een transparante boomgaard; onder de boomkronen is de woning vanaf de 
Pandelaar zichtbaar. 
- Vanaf de Pandelaar is over een pad zicht op het achterliggend gebied. Dit pad vormt de inrit tot de nieuw te 
bouwen woning en het bijgebouw. 

Inrichtingsschets 
Hiernaast is het concept uitgewerkt tot een 
inrichtingsschets op hoofdlijnen. De schets is 
thematisch onderbouwd: 
 
Boomgaard 
Naast de bestaande woning ligt een omhaagde 
kersenboomgaard. Vanaf de Pandelaar heeft men 
zicht onder de boomkronen door op de nieuw te 
bouwen woning. De gevarieerde rooilijn geeft 
meer ruimte vanaf de Pandelaar. De haag rondom 
de gaard is van beuken of meidoorn. 
 
Karrespoor 
Naast de boomgaard ligt een karrespoor. Dit vormt de 
toegang tot de nieuwe woning en zijn bijgebouw. Het 
karrespoor is ruim van opzet, dat wil zeggen 12m 
breed. Naast de rijbaan ligt een grasberm met bomen, 
die een tunneleffect creëren naar het achterliggend 
land. Hierdoor ontstaat een relatie met de Pandelaar 
het acherliggende agrarisch landschap. De bermen 
vormen tevens retentie voor het regenwater. 
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Nieuw te bouwen woning 
De nieuwbouw ligt aan het karrespoor. Het privéleven is georiënteerd op het zuid- en westzijde van de boerderij. Hier ligt de 
tuin. Het woonhuis en het bijgebouw zijn architectonisch met elkaar verbonden. De westzijde van de tuin is omsloten door een 
singel van hakhout. De zuidzijde is transparant. 
 
Extensief grasland 
Aan de zuidzijde van het perceel zijn vele bestaande bomen behouden. Met name de oude perenbomen zijn kenmerkend 
voor de plek. De houtsingel op de erfgrens aan de zuidzijde is uitgedund, zodat een relatie ontstaat met het 
achterliggend landelijk gebied.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Flora en Faunawet 
Betreft de Flora en Faunawet wordt er ondanks de minimale ingrepen in de natuur een quickscan uitgevoerd.: 
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VOORWOORD 
Naar aanleiding van de geplande nieuwbouw van een woonhuis op een terrein aan de Pandelaar in 
de gemeente Gemert is een quickscan uitgevoerd om de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde 
soorten dieren en planten in het kader van de Flora- en faunawet vast te stellen. De resultaten van dit 
onderzoek geven aan of de geplande maatregelen nadelig kunnen zijn voor beschermde planten of 
dieren. Zo ja, dan wordt aangegeven voor welke soorten ontheffing moet worden aangevraagd. 
Opdrachtgever van het project is bureau Elings, contactpersoon is Bart van Dijk. Vanuit Ecologica zijn 
de werkzaamheden uitgevoerd door Bart Hendrikx. 
 
1. INLEIDING 
Er is een quickscan uitgevoerd om de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten dieren en 
planten in het kader van de Flora- en faunawet vast te stellen. Dit gebeurt in verband met de geplande 
nieuwbouw aan de achterzijde van een grote tuin aan de Pandelaar in de gemeente Gemert. Naast de 
aanwezigheid van beschermde soorten wordt bepaald of voor deze soorten een ontheffingsaanvraag 
noodzakelijk is. De resultaten van dit onderzoek geven aan of geplande maatregelen nadelig kunnen 
zijn voor beschermde planten en dieren of gebieden. Dit rapport doet verslag van deel 1 van het flora- 
en faunaonderzoek.  
 
1.1. Flora- en faunawet en ruimtelijke planvorming 
De bescherming van specifieke soorten is in Nederland geregeld via de Flora- en faunawet (1 april 
2002). Dit is een raamwet gebaseerd op reeds bestaande Nederlandse soortbeschermingswetten 
en zorgt voor de implementatie van de Europese Habitatrichtlijn en de Europese Vogelrichtlijn. Doel 
van de Flora- en faunawet is dan ook om het voortbestaan van honderden van de 40.000 in 
Nederland voorkomende planten- en diersoorten te garanderen. Onder de beschermde soorten vallen 
voor het grootste deel alle van nature in Nederland voorkomende zoogdieren, vogels, reptielen, 
amfibieën en een groot aantal vissen. Daarnaast nog redelijk wat planten en enkele veelal zeldzame 
ongewervelden en schaal- en schelpdieren die niet onder de Visserijwet vallen. Consequentie van 
deze wet is dat een ontheffing moet worden aangevraagd als door activiteiten een beschermde soort 
of leefgebied van een beschermde soort kan worden aangetast. Ruimtelijke ingrepen hebben 
verschillende consequenties. Zo kan er o.a. verstoring, versnippering of vernietiging van leefgebieden 
optreden. Een activiteit in het projectgebied kan daarnaast ook directe en indirecte negatieve effecten 
hebben op beschermde soorten in de omgeving. Vertraging in het planproces hoeft niet plaats te 
vinden indien tijdig wordt gestart met onderzoek in het kader van de ontheffingsaanvraag. Ook kan de 
procedure worden vereenvoudigd door de planning van de werkzaamheden af te stemmen op de 
periode waarin de soorten het minst kwetsbaar zijn. Zo kunnen de negatieve effecten van de 
maatregelen tot een minimum worden beperkt.  
Verbodsbepalingen: 
Iedere initiatiefnemer voor een 
ruimtelijke ingreep heeft de plicht 
zich te houden aan de verbodsbepaling 
uit de Flora- en faunawet. 
Globaal komt het er op neer dat alle 
handelingen die een negatieve 
invloed hebben op beschermde 
soorten in principe verboden zijn 
(zie kader 1). 
Daarnaast heeft iedere initiatiefnemer ook een zorgplicht. Dit houdt in dat iedereen betrokken bij het 
project zó dient te handelen, of juist deze handelingen na te laten, dat de in het wild voorkomende 
plant- en diersoorten daarvan géén of zo min mogelijk hinder ondervinden. In bijna ieder projectgebied 
is wel een beschermde soort aanwezig of te verwachten, omdat er ook zeer algemene soorten 
beschermd zijn. Dit betekent dat de hierboven genoemde verbodsbepalingen daarom vrijwel altijd van 
toepassing kunnen zijn op elk project. Concreet houdt dit in dat er dus vrijwel altijd een onderzoek 
moet worden uitgevoerd waarin wordt vastgesteld of negatieve effecten te verwachten zijn op 
beschermde soorten.  
 
AMvB artikel 75     
Op 23 februari 2005 is de “AMvB 
artikel 75” van de Flora- en faunawet 
in werking getreden. De beschermde 
soorten van de Flora- en 
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faunawet worden in de AMvB in 
drie verschillende beschermingsniveaus verdeeld: streng beschermde soorten, algemene soorten en 
overige soorten (zie kader 2) (LNV, 2005). 
De AMvB regelt een vrijstelling voor algemeen voorkomende beschermde soorten voor drie 
categorieën van activiteiten: 
• bestendig beheer en onderhoud 
• bestendig gebruik 
• ruimtelijke ontwikkeling en inrichting 
Als de maatregelen onder één van deze categorieën vallen, is een ontheffingsaanvraag voor 
algemene beschermde soorten niet nodig. Als er volgens een goedgekeurde gedragscode 
wordt gewerkt, is ook geen ontheffing nodig voor de normaal beschermde (overige) soorten. 
Voor vogels moeten de maatregelen buiten het broedseizoen worden uitgevoerd, ofwel er moet 
worden gewerkt volgens een goedgekeurde gedragscode. Alleen voor streng beschermde soorten is 
vrijwel altijd een ontheffing nodig. Ook als de maatregelen niet vallen onder de bovengenoemde drie 
categorieën is altijd een ontheffing nodig.  
 
Toetsing 
Het verschil tussen de beschermingsniveaus zit verder in de toetsing die plaatsvindt om de 
ontheffingsaanvraag te beoordelen. Deze is veel uitgebreider bij streng beschermde soorten 
en bij vogels. Bij de zeer algemene soorten en overige beschermde soorten wordt alleen getoetst 
of de werkzaamheden het voortbestaan van de soort niet in gevaar brengen. Voor streng beschermde 
soorten en vogels wordt een uitgebreide toets uitgevoerd, die globaal bestaat uit: 
• de maatregelen mogen het voortbestaan van de soort niet in gevaar brengen. 
• er is geen alternatief voor de maatregel. 
• met de maatregel wordt een maatschappelijk belang gediend, conform een specifieke 
lijst. 
• er moet zorgvuldig worden gehandeld. 
Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (=LNV) toetst een 
ontheffingsaanvraag eerst op volledigheid en legt de aanvraag voor inhoudelijk advies voor aan de 
regiodirectie van LNV. LNV beoordeelt vervolgens op juistheid en actualiteit van 
verspreidingsgegevens, effectinschatting, gevolgen van de ingreep voor de gunstige staat van 
instandhouding van de betreffende beschermde soorten, maar ook het verkennen van alternatieven 
en het afwegen van belangen (Broekmeyer et al., 2003). Dit advies wordt vervolgens voorgelegd bij 
Dienst Regelingen, die wel of niet de ontheffing verleent. Dienst Regelingen neemt in principe binnen 
8 weken een besluit over de ontheffingsaanvraag. Deze termijn kan verlengd worden tot 6 maanden 
wanneer daar aanleiding toe is. De praktijk van de afgelopen jaren wijst uit dat een termijn van 5-6 
maanden regelmatig voorkomt. 
 
1.2. Onderzoeksaanpak 
Omdat vooraf niet kan worden voorzien of een ontheffingsaanvraag nodig is, valt de aanpak uiteen in 
twee fasen. Indien geen ontheffingsaanvraag noodzakelijk is, hoeft fase 2 niet te worden uitgevoerd. 
Dit rapport doet verslag van fase 1 waarin wordt onderzocht voor welke ingrepen een 
ontheffingsaanvraag nodig is.  
Fase 1: 
1. Gebiedsbezoek 
Gedurende een gebiedsbezoek op dinsdag 26 januari 2010 is een overzicht opgesteld van aanwezige 
biotooptypen en beplantingen met hun omvang. Waarnemingen van beschermde soorten zijn 
genoteerd. Een gebiedsomschrijving wordt weergegeven in hoofdstuk 2. 
2. Uitvoeringsmaatregelen 
Er is kort omschreven welke maatregelen in het plangebied zullen plaatsvinden en, voor zover 
bekend, in welk seizoen ze zullen worden uitgevoerd. Op basis hiervan is gekeken op welke 
soortgroepen effecten te verwachten zijn. Een beknopt overzicht van de maatregelen wordt gegeven 
in hoofdstuk 3. 
3. Bronnenonderzoek 
Omdat één gebiedsbezoek onvoldoende is om een volledig beeld te krijgen van de aanwezige 
beschermde flora en fauna is tevens een bronnenonderzoek uitgevoerd naar beschikbare 
veldgegevens. Alle verzamelde gegevens zijn meegenomen in de analyse. 
4. Interpretatie voorkomen beschermde soorten 
Aan de hand van de aanwezige biotopen en biotoopkwaliteit is ingeschat welke beschermde 
soorten in het onderzoeksgebied aanwezig zijn, naast de waargenomen soorten. Dit is gedaan 
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op basis van 'expert judgement'. Het gaat hier om soorten die daadwerkelijk voorkomen op de locaties 
waar de maatregelen effect op kunnen hebben. Ook is bekeken of indirecte effecten te verwachten 
zijn. Aangegeven is of locaties gebruikt worden als permanent leefgebied, foerageergebied, 
overwinteringsgebied etc. Een overzicht van alle waargenomen en te verwachten beschermde soorten 
is te vinden in hoofdstuk 4. Indien aanvullend onderzoek noodzakelijk is, wordt dit geadviseerd. 
5. Inschatten noodzaak ontheffingsaanvraag 
Per aanwezige of te verwachten soort is aangegeven onder welk beschermingsniveau deze valt. 
Tenslotte wordt beknopt aangegeven wat de te verwachten effecten van de maatregelen op de 
aanwezige beschermde soorten zijn. Op basis hiervan wordt ingeschat of een ontheffingsaanvraag 
nodig is. 
Fase 2: 
6. Maatregelen en maatschappelijk belang 
In deze fase is het nodig de maatregelen en de periode waarin de maatregelen zijn gepland concreet 
uit te werken en te motiveren. Indien soorten waarvoor ontheffing wordt aangevraagd streng 
beschermd zijn, moet ook gemotiveerd worden wat het maatschappelijk belang is van de ingrepen. 
Bovendien moet de locatiekeuze dan ook nader worden gemotiveerd (ontbreken van alternatieven). 
7. Effecten op beschermde soorten 
Op basis van de onderzoeksgegevens moet verder worden uitgewerkt wat de effecten zijn van de uit 
te voeren maatregelen op de aanwezige beschermde flora en fauna, op individueel niveau en op 
populatieniveau. Hierbij moet rekening gehouden worden met drie aspecten, namelijk de 
populatieomvang, het verspreidingsgebied en de natuurlijkheid van de situatie. 
8. Mitigatie en compensatie 
Indien er significante effecten op aanwezige beschermde soorten zijn te verwachten, moet worden 
aangegeven hoe deze effecten kunnen worden verzacht (= mitigeren). In tweede instantie moet er 
gekeken worden naar compensatie indien mitigerende maatregelen onvoldoende zijn. 
Indien van toepassing zullen de resultaten van de analyses van fase 2 in een vervolgrapport worden 
verwerkt, dat dient als toelichting op de ontheffingsaanvraag.  
 
2. GEBIEDSBESCHRIJVING 
Ligging 
Het onderzoeksgebied is gelegen aan de noordwestzijde van het centrum van Gemert. Het 
onderzoeksgebied ligt in het kilometerhok met de Amersfoortcoördinaten 174-397. 
Figuur 1: ligging onderzoeksgebied (rood omcirkeld). 

 
Beschrijving 
Het onderzoeksgebied betreft een grote tuin, waarbij een groot deel een zeer gecultiveerd en intensief 
onderhouden karkater heeft. Er zijn diverse lijnvormige haagstructuren aanwezig en verder diverse 
cultuurplanten en- struiken en gemaaid gazon. De achterzijde van het perceel wordt begrensd door 
een rij elzen. Daarnaast zijn aan de achterzijde enkele sparren te vinden. Ten zuiden van het 
onderzoeksgebied zijn enkele vrij recent aanlegde singels te vinden bestaande uit es en els. Het 
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omringende gebied heeft verder overwegend een agrarische karakter. Aan de zuidzijde is verder nog 
een tweetal poelen aanwezig waarvan er één nauwelijks waterhoudend was ten tijde van het 
veldbezoek. De oeverzone is bij beide poelen zeer smal en gaat snel over in het bemeste monotone 
grasland.  
Foto 1: voorzijde onderzoeksgebied   Foto 2: poel en grasland ten zuiden van  
      onderzoeksgebied 
 

 
Foto 3: gesnoeide houtsingel   Foto 4: omgeving ten zuiden onderzoeksgebied 

 
 
3. GEPLANDE MAATREGELEN 
Er zal binnen het onderzoeksgebied nieuwbouw plaatsvinden van een woonhuis. 
Gezien de plannen zullen de noodzakelijke maatregelen bestaan uit: 
• Verwijderen van vegetatie en rooien van bomen 
• Graafwerkzaamheden 
• Bouwwerkzaamheden 
In het kader van de wetgeving vallen de maatregelen onder de categorie ruimtelijke inrichting en 
ontwikkeling (AMvB art. 75). 
Indien een ontheffingsaanvraag noodzakelijk is (fase 2), moeten de maatregelen meer in detail 
worden beschreven en moet worden aangegeven wanneer iedere maatregel wordt uitgevoerd. 
 
4. BESCHERMDE FLORA EN FAUNA 
Algemeen 
In dit hoofdstuk worden alle beschermde soorten genoemd die in het onderzochte gebied of in de 
directe omgeving zijn waargenomen of te verwachten. Het betreft hier soorten die voorkomen in de 
biotopen die bij de gebiedsbeschrijving zijn genoemd. Indirecte effecten zijn hierbij meegenomen. 
Verspreidingsgegevens Er is vooral gebruik gemaakt van de gegevens uit bronnen als bijvoorbeeld 
waarneming.nl en van eigen waarnemingen en inschattingen. Verder is de algemene literatuur 
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geraadpleegd. De gegevens van het Natuurloket bleken onvoldoende relevant. 
Toelichting 
In de volgende paragrafen worden per soort steeds de volgende gegevens vermeld: 

 
In de paragrafen wordt ook ingegaan op de waargenomen en te verwachten beschermde soorten per 
soortgroep. Bij zoogdieren wordt apart ingegaan op grondgebonden zoogdieren en vleermuizen, 
vanwege hun verschil in leefwijze en daarmee te verwachten effecten van de maatregelen. Er wordt 
per soortgroep gemotiveerd of een ontheffingsaanvraag noodzakelijk is en zo ja, voor welke soorten. 
Planten 
Tijdens het veldbezoek zijn binnen het onderzoeksgebied geen beschermde plantensoorten 
aangetroffen. Dit is gezien de tijd van het jaar niet verwonderlijk. Gezien het gecultiveerde 
karakter en het omringende zwaar bemeste agrarische landschap zijn deze ook nauwelijks te 
verwachten. In de onderstaande tabel is de enige te verwachten soort weergegeven. 

 
De algemene brede wespenorchis komt mogelijk binnen het onderzoeksgebied voor. Voor deze soort 
geldt een algehele vrijstelling. Nader onderzoek is niet nodig. Grondgebonden zoogdieren Tijdens het 
veldbezoek zijn geen zoogdieren waargenomen. Het onderzoeksgebied kan voor meerdere 
grondgebonden zoogdiersoorten echter geschikt zijn als leef- of foerageergebied. Onderstaande tabel 
geeft een overzicht van te verwachten soorten beschermde grondgebonden zoogdieren. 

 
 
De te verwachten beschermde grondgebonden zoogdieren zullen vooral te maken krijgen met 
verstoring. Voor kleinere soorten, zoals muizen en mollen, kan door berijding en vergraving van het 
terrein ook leefgebied verloren gaan. Individuen kunnen dus ernstig benadeeld worden, maar op 
populatieniveau zijn voor geen enkele soort significante effecten te verwachten. Alle te verwachten 
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zoogdieren zijn bovendien algemene beschermde soorten. Voor deze soorten geldt een algemene 
vrijstelling (art. 75 Flora- en faunawet) bij ruimtelijke ontwikkeling en inrichting zoals hier het geval is. 
Nader onderzoek of een ontheffing is niet nodig. 
Vleermuizen 
Binnen het onderzoeksgebied is geen bebouwing aanwezig. De aanwezige bomen die (mogelijk) 
worden gerooid zijn nog vrij jong of bevatten geen holtes of scheuren. Deze bomen zijn derhalve niet 
geschikt als vaste verblijfplaats. Het gebied zal waarschijnlijk alleen van belang zijn als onderdeel van 
het foerageergebied en mogelijk als onderdeel van een vast vliegroute. 
In de onderstaande tabel zijn de te verwachten soorten weergegeven. 

 
Als gevolg van de plannen zijn er geen significante effecten te verwachten op de waarden van het 
gebied als foerageergebied. Ook worden er geen significante effecten verwacht op eventueel 
aanwezige vaste vliegroutes omdat de landschapstructuur niet verandert. Nader onderzoek of een 
ontheffing is dan ook niet nodig.  
Vogels 
Binnen het onderzoeksgebied zijn geen zogenaamde vaste nesten aangetroffen. Dit zijn nesten die 
meerdere jaren worden gebruikt zoals de nesten van roofvogels, uilen en gierzwaluwen. Deze nesten 
zijn jaarrond beschermd. Er zijn echter geen jaarrond beschermde nesten aanwezig binnen het 
onderzoeksgebied. Wettelijk gezien kan er voor broedvogels binnen het broedseizoen vrijwel nooit 
een ontheffing worden verleend. Daarom is het van groot belang met deze dieren rekening te houden. 
Dit betekent dat graafwerkzaamheden en maatregelen waarbij vegetatie wordt verwijderd in principe 
buiten het broedseizoen plaats moeten vinden. Daarnaast moet er voor worden gewaakt dat er zich in 
de kale situatie geen broedgevallen voordoen zolang er nog maatregelen genomen moeten worden. 
Amfibieën  
Het omringende intensief gebruikte agrarische gebied is ongeschikt voor amfibieën. De poel ten 
zuiden van het onderzoeksgebied echter wel geschikt voortplantingbiotoop voor amfibieën. Mogelijk 
dat het onderzoeksgebied dienst doet als overwinteringsgebied voor amfibieën. Ook zwervende 
dieren kunnen zich te allen tijde binnen het onderzoeksgebied bevinden. 
In de onderstaande tabel zijn de te verwachten soorten weergegeven. 

 
 
De strenger beschermde alpenwatersalamander zou zich mogelijk op enig moment binnen het gebied 
kunnen bevinden. De kans hierop wordt echter niet groot geacht maar kan evenmin worden 
uitgesloten. Voor de overige soorten geldt een algemene vrijstelling (art. 75 Flora- en faunawet) bij 
ruimtelijke ontwikkeling en inrichting zoals hier het geval is. Aangezien de aanwezigheid van de 
strenger beschermde alpenwatersalamander niet kan worden uitgesloten wordt nader onderzoek 
aangeraden 
Reptielen, vissen en ongewervelden 
Gezien de biotoopvoorkeur en actuele verspreiding zijn deze soortgroepen in het onderzoeksgebied 
niet te verwachten. Nader onderzoek of ontheffing is dan ook niet nodig.  
 
5. CONCLUSIES 
Planten 
Binnen het onderzoeksgebied kan één algemene beschermde plantensoort voorkomen. Voor deze 
soort geldt echter een algemene vrijstelling. Nader onderzoek of een ontheffing is dan ook niet nodig. 
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Zoogdieren  
Er zijn voor grondgebonden zoogdieren alleen effecten te verwachten op vaste rust- en 
verblijfplaatsen van enkele algemene beschermde soorten. Met betrekking tot de geplande 
maatregelen en ontwikkelingen geldt voor deze soorten echter een algemene vrijstelling, 
waardoor nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing niet nodig is. Er kunnen vier 
beschermde vleermuissoorten in het onderzoeksgebied voorkomen. Er worden geen verblijfplaatsen 
verwacht. Ook zijn er geen nadelige effecten op het foerageergebied of aanwezige vliegroutes te 
verwachten. Nader onderzoek of een ontheffing is niet nodig. 
Vogels 
Het is noodzakelijk maatregelen die van invloed zijn op broedvogels buiten het broedseizoen uit te 
voeren, aangezien een ontheffingsaanvraag voor broedvogels vrijwel niet haalbaar is. Er dient te allen 
tijde rekening te worden gehouden met vaste verblijfplaatsen. Deze zijn echter niet aangetroffen. 
Amfibieën  
Het onderzoeksgebied zelf is van marginaal belang voor amfibieën. Mogelijk dat de zuidrand gebruikt 
wordt is als overwinteringsplek voor amfibieën. De ten zuiden van het gebied gelegen poel is wellicht 
in gebruik als voortplantingsplek. Voor de meeste soorten geldt een algemene vrijstelling (art. 75 
Flora- en faunawet) bij ruimtelijke ontwikkeling en inrichting zoals hier het geval is. De strenger 
beschermde alpenwatersalamander zou mogelijk op enig moment zich binnen het gebied voorkomen. 
De kans hierop wordt echter niet groot geacht maar kan niet worden uitgesloten. Nader onderzoek 
naar de alpenwatersalamander wordt dan ook aangeraden. 
Reptielen, vissen en ongewervelden 
Er zijn geen beschermde reptielen, vissen of ongewervelden aanwezig of te verwachten in het 
onderzoeksgebied. Nader onderzoek of een ontheffingsaanvraag voor deze soortgroepen is niet 
nodig.  
Uitvoer fase 2 
Nader onderzoek naar de aanwezigheid van de alpenwatersalamander wordt aangeraden. 
 
6. AANBEVELINGEN 
Los van de conclusies dienen de volgende aanbevelingen te worden gevolgd: 
• Beschermde broedvogels kunnen in het gebied voorkomen tussen de aanwezige vegetatie. 
Daarom is het van groot belang met het broedseizoen van deze beschermde vogelsoorten rekening te 
houden. Dit betekent dat maatregelen waarbij vegetatie wordt verwijderd buiten het broedseizoen 
moeten plaatsvinden om verstoring te voorkomen. De kans dat er helemaal geen vogels broeden is 
namelijk vrij klein. Binnen het plangebied is slechts zeer beperkt geschikte broedgelegenheid 
aanwezig. Aanwezigheid van broedvogels kan echter niet geheel worden uitgesloten. LNV geeft als 
richtlijn voor het broedseizoen de periode half maart tot half juni. Algemeen wordt aangehouden dat 
het broedseizoen van de meeste vogels loopt van half maart tot half juli. Om rekening te houden met 
een klein aantal soorten die eerder of later broeden wordt aangeraden tussen half februari en eind 
augustus géén maatregelen te treffen. Indien besloten wordt ertoe over te gaan om het gebied vóór de 
broedtijd kaal te maken en vervolgens in de broedtijd door te werken, is het van belang ervoor te 
waken, dat er zich in de nieuwe kale situatie geen nieuwe broedgevallen voordoen zolang er nog 
maatregelen moeten worden uitgevoerd. Sluit de aanwezigheid van nesten uit tijdens alle fasen van 
de werkzaamheden. 
• De zorgplicht dient ook voor andere organismen in acht te worden genomen. Dit houdt in dat er 
volgens normaal gebruik zorgvuldig gewerkt moet worden, waarbij indien mogelijk verstoring wordt 
voorkomen. Actief doden van dieren is altijd verboden.  
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4.3 Milieu 
Bodem 
Op het perceel is geen bodemonderzoek bekend. Er zal een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 uitgevoerd 
worden. 
 
Externe veiligheid 
Er zijn geen bedrijven in de omgeving welke belemmerend zijn. 
Geu 
Er zijn geen bedrijven in de omgeving welke belemmerend zijn. 
 
Geluid 
De Pandelaar heeft een Hoge geluidbelasting van de weg. Op ongeveer 50 meter van de wegas is de belasting  lager dan 48 
dB en is er geen hogere waarde procedure noodzakelijk. De woning zal dieper dan 50 meter van de wegas afliggen en is er 
geen procedure noodzakelijk. 

 
 
Industrielawaai 
De locatie heeft een burgerbestemming, er  ligt geen bedrijf in de nabije omgeving waar we mbt industrielawaai rekening met 
moeten houden. 
Geen belemmering. 

 
4.4 Water 
Uitgangspunten 
� De bodem bestaat uit een dekzandrug met leemarm en zwak lemig fijn zand. 
� De infiltratiecapaciteit bedraagt circa 0,11 m/dag 
� Gwt VII met een GHG van > 80 cm –mv en een GLG van > 120 cm –mv.(wateratlas Noord Brabant) 
� Onderstaande tabel met waterkwantiteitsgegevens (T=10 43mm en voor een T=100 52mm) 
� Beleidsuitgangspunten Waterschap Aa en Maas(wateroverlast vrij bestemmen, hydrologisch neutraal bouwen,  
voorkomen van vervuiling, gescheiden houden van schoon en vuil water, water als kans, meervoudig 
ruimtegebruik) 
 

 
Gebouwen 
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De twee gebouwen hebben gezamenlijk een oppervlakte van 396 m2. Bij een bui van 52 mm moet er in totaal 21 
m3 water worden opgevangen. De tuin van de familie Cootjans is naast beide gebouwen gelegen. De totale 
omtrek om beide gebouwen heen bedraagt 110 meter. Indien rondom beide gebouwen een laagte van 1 meter 
breed 0,20 meter lager wordt aangelegd is er al voldoende capaciteit om het water op te vangen. 

 
Verhard terrein 
Het verharde terrein bestaat uit 3 delen, 
namelijk 2 terrassen en 1 toegangsweg. 
De twee terrassen hebben een 
gezamenlijke oppervlakte van 152,5 m2. 
Bij een bui van 52 mm moet er in totaal 9 
m3 water worden opgevangen. Indien de 
aan te leggen laagterondom gebouw 1 in 
plaats van 1 meter naast de terrassen 
wordt verbreed naar 2 meter is er 
voldoende capaciteit om het water op te 
vangen (totale omtrek van de 2 terrassen 
tegen de tuinzijde bedraagt 45,5 meter). 
De omtrek van de toegangsweg bedraagt 
ca. 230 meter. Bij een bui van 52 mm 
moet er in 
totaal 28 m3 water worden opgevangen. 
Indien naast de toegangsweg een laagte 
wordt aangelegd van 0,75 meter breed en 
0,20 meter diep is er voldoende capaciteit 
om dit water op te vangen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.5 Archeologie 
Het plangebied ligt volgens de Cultuurhistorische waardenkaart van de Provincie Noord-Brabant (CHW) in een 
zone met een middelhoge tot hoge archeologische verwachting. De CHW is echter niet altijd actueel en 
gedetailleerd genoeg. De gemeente heeft daarom besloten een gemeentelijke cultuurhistoriekaart te laten 
opstellen. De kaart is inmiddels door de gemeenteraad vastgesteld. De archeologische verwachtingen en/of 
waarden zijn opgesteld op basis van de resultaten van intensief onderzoek. Het plangebied heeft volgens de 
concept archeologiekaart een middelhoge archeologische verwachting. 

uitsnede archeologiekaart gemeente Gemert-Bakel. 
 
De bodem bestaat uit hoge zwarte enkeerdgronden, gevormd op leemarm en zwak lemig fijn zand. Op de 
geomorfologische kaart wordt het plangebied geklassificeerd als een dekzandvlakte.  
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Op de Algemeen Hoogtebestand Nederland is te zien dat het plangebied hoger gelegen is en wat er mogelijk op 
duidt dat er nog een plaggendek aanwezig is. 
 

  
uitsnede AHN                                        uitsnede historische topografische kaart omstreeks 1900 
(het plangebied wordt globaal aangegeven met de rode cirkel).  
 
Uit historische topgrafische kaarten blijkt dat het plangebied al omsteeks 1855 ontgonnen is.  
Uit de historische topgrafische kaart van omstreeks 1900 blijkt dat het gebied in gebruik als bouwland. Het 
perceel is vergroot. Er staat geen bebouwing ingetekend.  
 

uitsnede historische topgrafische kaart omstreks 1900  
 
Op basis van de te verstoren oppervlakte en diepte is archeologisch (voor)onderzoek echter niet noodzakelijk. 
Aangezien het landschappelijk een interessante locatie is, zal er een lid van de archeologische werkgroep van de 
heemkundekring De Kommanderij te Gemert geïnformeerd worden over de start van de werkzaamheden. Hij/zij 
zal aanwezig zijn bij de werkzaamheden en hij/zij zal in staat worden gesteld om een waarneming te verrichten 
ten behoeve van de gemeentelijke cultuurhistoriekaart.  

 
4.6 Beeldkwaliteit 
 
Ruimtelijk 

• Voorop staat ten eerste het behoud van de open tot half-open bebouwingsbeeld van de Pandelaar en ten tweede 
behoud van de zichtlijnen. Daarom is het voorstel het perceel in de breedte te splitsen. Daarmee blijft het woonhuis 
nr. 100 één van de eerste woonhuizen die in het boerderijenlint geplaatst is (jaren ’20/’30 van de vorige eeuw).  

• De tweede woning wordt opgericht in de tweede bouwlijn met een maximale afstand van 40 meter tot de 
achtergevel van het bestaande woonhuis. De woning wordt aan de bestaande entree aan de zuidzijde van het 
perceel gesitueerd.  

• Bijgebouwen dienen in het verlengde van de inrit geplaatst te worden. 
Erfscheiding 

• Eis is dat de transparantie en openheid van het perceel versterkt wordt.  
• De erfscheiding tussen beide percelen dient daarom groen ingekleed te worden, te denken aan (beuken)hagen. De 

bestaande hagenstructuur is wat de gemeente betreft uitgangspunt.  
• Muren, hekken of andere hoge afscheidingen zijn niet gewenst.  
• De inrit moet een helder signaal geven dat er gewoond wordt in de tweede bouwlijn middels een poort of hek. 

Architectonisch 
In overleg tussen architect Drijvers, de initiatiefnemers en de gemeente is tot een conceptontwerp gekomen 
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welke de basis zal zijn voor het definitieve ontwerp. Het ontwerp zal door het college van burgemeester en 
wethouders goedgekeurd worden alvorens er een bouwvergunning kan worden afgegeven. 
 
Conceptontwerp 
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Hoofdstuk 5 Financiële haalbaarheid  
Met de eigenaar van het perceel is een exploitatieovereenkomst opgesteld. Hierin staan alle voorwaarden voor 
het realiseren van de woning. De bijdrage in het eerder genoemde BIOfonds betreft een bedrag van € 140.000,- 
en zal bij het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan betaald worden. Ter zekerheid van betaling zal er 
een bankgarantie worden afgegeven voor de start van de planologische procedure. De overige kosten voor 
onderzoeken en procedure zijn voor rekening van de initiatiefnemer. 
 
Hoofdstuk 6 Conclusie 
De bouw van de woning aan de Pandelaar in Gemert past binnen zowel het provinciaal als gemeentelijk beleid. 
Uit integrale toetsing van het plan is gebleken dat er geen verdere bezwaren zijn op het plan. De conclusie kan 
derhalve zijn, om het bestemmingsplan te herzien ten behoeve van dit plan. 
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9. Bijlage Lijsterlaan 28 in De Mortel 
 
Inleiding 
Aan de Lijsterlaan ligt de oude boerderij, De Sprenk, gebouwd rond 1920. Tegenwoordig ligt er een centrum voor 
natuureducatie en kruidenteelt. Het is mogelijk om er de MBO-opleiding tot herborist te volgen en verschillende 
cursussen in groepsverband omtrent de verschillende aangelegde biotopen op het perceel. Deze cursussen zijn 
recreatief van aard en staan open voor eenieder. De kruiden die op het terrein worden geteeld worden daar ook 
bewerkt en verkocht. Het perceel heeft dan ook een omvang van 2,1 hectare. Het bedrijf bestaat uit een aantal 
kleine gebouwtjes terwijl de boerderij als bedrijfswoning dienstdoet. Het totale bebouwde oppervlakte van het 
terrein is 3% van het totale oppervlak. De boerderij is een beeldbepalend pand. Doordat het gaat om een 
educatief bedrijf op kleine schaal genereert het bedrijf niet veel verkeer. Een schatting van het aantal 
verkeersbewegingen per dag is 50.  De uitbreidingsmogelijkheden van het bedrijf zijn op terwijl het nog wil 
doorgroeien. Door het bebouwingspercentage te verhogen naar 10% bebouwing kan deze groei bewerkstelligd 
worden. 

 
Relatie met reconstructie 
Het gebied waarin dit perceel is gelegen, ten oosten van De 
Mortel, is aangeduid als verwevingsgebied in het 
Reconstructieplan De Peel.  In dit gebied is ruimte voor een 
verscheidenheid aan functies om naast elkaar te bestaan. 
Hierbij is het uitgangspunt de drie-eenheid  landbouw, natuur en 
recreatie. De recreatieve aanpak van het bedrijf De Sprenk 
maakt het passend in dit gebied. De uitbreidingsmogelijkheden 
van het bedrijf zijn maatwerk, onderbouwd moet worden 
aangegeven of de verbetering van de bedrijfslocatie geen ander 
belang overtreedt. Aandachtspunten in dit geval zijn de 

aanwezige natuurwaarden en de verkeersaantrekkende werking van het bedrijf. 
 
Provinciaal beleid 
Streekplan ‘Brabant in Balans 2002’ 
Het perceel is gelegen binnen de aanduiding ‘GHS-Landbouw’. Dit zijn die landbouwgebieden die bijzondere 
natuurwaarden hebben of kunnen hebben. In deze gebieden geldt het nee, tenzij principe. Dit wil zeggen dat 
toename van verstening in het buitengebied niet ten koste mag gaan van bescherming van de aanwezige 
natuurlijke waarden.  Dit past in het algemene uitgangspunt van zuinig ruimtegebruik. Hergebruik van bestaande 
bebouwing in het buitengebied, onder andere boerderijen, is de eerste optie en toename van verstening kan pas 
dan plaatsvinden als er geen andere mogelijkheid  is. De drie functies die als uitgangspunt dienen in het 
buitengebied zijn landbouw, natuur en recreatie. Het bedrijf aan de Lijsterlaan valt onder alle drie de functies, in 
die zin dat het recreatieve voorzieningen biedt, zoals natuureducatie voor groepen en het bewerken van kruiden 
voor groepen, meer dan 2 hectare natuurlijke biotopen ingericht heeft en het valt onder landbouw in die zin dat in 
die biotopen en in de bestaande bebouwing ook op beperkte schaal kruidenteelt plaatsvindt. In die zin worden de 
biotopen ook beheerd en dragen zij bij aan de natuurwaarden van de omgeving.   
 
 
 
Bestemmingsplan 
Het perceel ligt in het bestemmingsplan ‘Buitengebied Gemert-Bakel 2006’. Dit is door de gemeenteraad  
goedgekeurd op 20 december 2006, door de Provincie Noord-Brabant gedeeltelijk op 21 augustus 2007 en is 
onherroepelijk geworden op 26 november 2008. In dit bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming 
‘Bijzondere doeleinden.’ Volgens het bestemmingsplan mag de totale hoeveelheid legale bebouwing die op het 
moment van de ter inzage legging van het bestemmingsplan met 15% uitgebreid worden. Dit betekent in de 

huidige situatie geen uitbreiding meer 
mogelijk is. 

 
Bestemmingsplan: Het groene 
bestemmingsvlak is een agrarisch 
bedrijf, de blauwe lijn is het riviertje De 
Rips. 
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Beeldkwaliteitplan Gemert-Bakel 
Voor het landelijk gebied van de gemeente Gemert-Bakel is een beeldkwaliteitplan gemaakt dat de gemeente 
opdeelt in vier cultuurhistorische zones. Het betreffende perceel is gelegen op de grens van de gebieden 
occupatielandschap en eerste heideontginningen. Het occupatielandschap is het gebied waar de eerste bewoning 
van de gemeente plaatsvond, het is kleinschalig en besloten. De eerste heideontginningen liepen van ca1840 tot 
ca. 1900, nog net voor de moderne landbouwtechnieken grootscheeps ingevoerd werden en dus minder 
grootschalig en open dan de jonge heideontginningen vanaf ca 1900. Doel van het beeldkwaliteitplan is om deze 
landschapsvormen duidelijker zichtbaar te maken, via beplanting, door beplanting en bebouwing. Het 
beeldkwaliteitplan geeft richtlijnen voor elke toevoeging van bebouwing maar ook voor het perceel als geheel. Het 
perceel als geheel voldoet op dit moment aan het beeldkwaliteitplan en zal bij elke bouwaanvraag hier opnieuw 
aan getoetst worden om zo een landschappelijk element te blijven. 
 
Structuurvisie Plus 
De Strucuurvisie Plus, vastgesteld op 27 mei 2004, spreekt over de afname van de werkgelegenheid in de 
landbouw en de mogelijkheden om toch banen te kunnen bieden. Deze zorg is nog steeds actueel. Met name 
wordt gezocht naar van werkgelegenheid in de dienstensectoren. Het plan om het bedrijf aan de Lijsterlaan 28 te 
laten groeien past in deze toename in de werkgelegenheid. Ook levert het bedrijf een meerwaarde aan het 
recreatief product van de nabijgelegen kern De Mortel door haar recreatieve en 
educatieve activiteiten Dit past in de doelstelling van de Structuurvisie om de kwaliteit van het 
toerisme te bevorderen. Wel stelt ook de Structuurvisie de voorwaarde dat het om een duurzaam 
initiatief gaat. Duurzaamheid kent vele interpretaties. Enerzijds is De Sprenk een duurzaam initiatief 
omdat het bij de bevolking de bewustwording van de natuur bevordert en een groei hiervan is 
wenselijk. Anderzijds is een groei van het bebouwd oppervlak in een perceel dat nu voor het overgrote 
merendeel uit groene erfinrichting bestaat altijd sowieso een aantasting van de natuur. Een afweging 
van het bedrijf zal de twee aspecten van duurzaamheid tegen elkaar moeten wegen. 
 
Gebiedsoriëntatie 
Natuur en landschap 
Het gebied waarin het bedrijf ligt is grotendeels agrarisch. Langs het perceel loopt De Rips, een riviertje dat 
volgens gemeentelijk beleid als ecologische verbindingszone wordt beschouwd. De Rips is ten westen van 
Gemert ook als zodanig ingericht maar heeft richting De Mortel nog veel aandacht nodig. De natuurwaarden van 
het gebied zijn ten dele af te leiden uit de nabijheid van het natuurkerngebied De Stippelberg (zo’n 700 meter) en 
deels uit de aanwezige, erf- en laanbeplantingen van de bedrijven, waaronder De Sprenk.  
 
Milieu (hinder en veiligheid) 
De belangrijkste wet op het gebied van hinder en veiligheid is het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen 
Milieubeheer (BEVI). Deze bepaald dat tussen risicovolle inrichtingen en kwetsbare objecten een buffer moet 
liggen. Hierin zijn twee soorten te onderscheiden. Een is het groepsgebonden risico, waarbij de kans op een 
fataal ongeval bij een groep mensen als gevolg van verblijf (wonen/werken of anderszins) in de nabijheid van een 
risicovolle inrichting wordt vastgesteld. De ander is plaatsgebonden risico die op hetzelfde neerkomt alleen niet 
gericht op een groep mensen maar op hen die in de directe omgeving van het bedrijf verblijven. De betrokken 
gemeente kan rond risifactoren PR-contouren of veiligheidscontouren vastleggen.  
 
Milieu (water) 
De gemeente Gemert-Bakel gaat uit van het beleid zoals dat is vastgesteld door het Waterschap Aa en Maas 
waarin hydrologisch neutraal bouwen wordt gevraagd. Dit betekent concreet dat de afvoer van water uit het 
gebied niet vergroot mag worden en waar mogelijk verkleind. De inzijging kan worden vergroot door het 
afkoppelen, dat wil zeggen het scheiden van schoon en vuil water door het regenwater op dak en verharding niet 
in het riool te storten maar via zaksloot, vijver, wadi of grindkoffers in de bodem te laten zakken. Bij het realiseren 
van nieuwe bebouwing moet ook de bestaande bebouwing afgekoppeld worden teneinde verbetering van de 
afvoersituatie te realiseren. Watertoetsen moeten getoetst worden door het waterschap bij zwaardere ruimtelijke 
procedures. 
 
Milieu (geluid) 
Op 1 januari 2007 is de gewijzigde Wet geluidhinder in werking getreden. In de Wet Geluidhinder zijn ter 
bestrijding van verkeerslawaai, zones langs wegen aangegeven die beschouwd worden als aandachtsgebieden 
voor geluidhinder. De wettelijke zones zijn zodanig bepaald dat er buiten de zone in het algemeen geen 
geluidsniveaus voorkomen hoger dan de voorkeurswaarde van Lden =48 dB vanwege wegverkeer. De breedte 
van de zone is afhankelijk van de capaciteit van de weg (aantal rijstroken) en de aard van de omgeving (stedelijk 
en buitenstedelijk). Verder zijn er vanuit de Wet Milieuhinder geluidscirkels rond bedrijven vastgesteld. Er mag 
geen nieuwe woning binnen een dergelijke geluidscirkel gerealiseerd worden.  
Milieu (luchtkwaliteit) 
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Besluit Luchtkwaliteit 2005 
Op 23 juni 2005 is het Besluit luchtkwaliteit 2005 gepubliceerd (Stb. 2005, nr. 316) en in werking getreden op 5 
augustus 2005 ter vervanging van het Besluit luchtkwaliteit en ter uitvoering van de “tweede EU-dochterrichtlijn 
2000/69/EG” van het Europees Parlement van 16 november 2000 betreffende grenswaarden voor benzeen en 
koolmonoxide in de lucht alsmede ter uitvoering van de implementatie van de zogenaamde “Inspraakrichtlijn”. Het 
nieuwe besluit, heeft terugwerkende kracht tot 4 mei 2005, de datum van publicatie van het Besluit in de 
Staatscourant. 
De in dit besluit opgenomen grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en zwevende deeltjes (fijn stof, PM10) zijn 
ongewijzigd gebleven ten opzichte van het Besluit Luchtkwaliteit uit 2001. Een groot deel van de bepalingen is 
inhoudelijk ongewijzigd gebleven.  
 
Nieuwe wetgeving 
Ministerie van VROM is bezig om het Besluit Luchtkwaliteit 2005 aan te passen met name t.a.v. de ontkoppeling. 
Nederland heeft in de Wetgeving Ruimtelijke Ordening, de normen voor luchtkwaliteit gekoppeld. De Europese 
unie schrijft echter zo'n koppeling niet voor. Het ministerie van VROM heeft de gevolgen van ontkoppeling 
bekeken en heeft men gekozen voor een flexibele ontkoppeling of 'koppeling op afstand.' Deze koppeling komt in 
het wetsvoorstel voor de Wet luchtkwaliteit tot uitdrukking in: 
De programma-aanpak 
Het wetsvoorstel stelt, dat er geen individuele bouwprojecten aan de normen voor luchtkwaliteit worden getoetst. 
In de plaats daarvan worden ze getoetst aan programma's voor gebieden. In deze programma's worden 
maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit én belangrijke ruimtelijke investeringen samengebracht. 
 
De term 'in betekenende mate' 
Het wetsvoorstel beperkt zich tot ruimtelijke projecten die 'in betekenende mate' bijdragen aan de problemen met 
luchtkwaliteit. Bestuursorganen hoeven alleen nog na te gaan of een voorgenomen project 'in betekenende mate' 
de grenswaarde (dreigt) te overschrijden. Draagt een project niet of nauwelijks bij aan luchtverontreiniging, dan is 
er geen belemmering voor.  
 
Gemeentelijk luchtkwaliteitplan 
De gemeente Gemert-Bakel is gelegen in het SRE-werkgebied. Het SRE heeft in mei 2006 een onderzoek naar 
de luchtkwaliteit gemeente Gemert-Bakel gedaan en daarvan rapport uitgebracht. Het onderzoek is uitgevoerd 
aangaande de toekomstige luchtkwaliteit voor de gehele gemeente. Op basis van de nu bekende gegevens is 
een doorblik gegeven naar de jaren 2010 en 2015. Uit het onderzoek is gebleken, dat voor wat betreft de 
gemeente Gemert-Bakel geen sprake is van overschrijdingen van het jaargemiddelde concentraties van alle in 
voornoemd besluit aan de orde zijnde stoffen, met uitzondering van de etmaal gemiddelde concentratie fijn stof. 
Echter, gezien de problematiek omtrent fijn stof is het reëel te veronderstellen dat de werkelijke 
achtergrondconcentratie waarvoor de norm bedoeld is (beschermen tegen gezondheidsbeperkende stoffen) in de 
praktijk lager zal liggen. Bij elke correctie van de achtergrondconcentratie zal bovendien de etmaal gemiddelde 
concentratie eveneens gecorrigeerd worden, waardoor deze waarschijnlijk niet meer wordt overschreden. Uit de 
rapportage kan aldus worden geconcludeerd dat er overal in de gemeente voldaan wordt aan de 
luchtkwaliteitsnormen.  
 
 
 
Landbouw en veeteelt 
De nieuwe Wet Geurhinder en Veehouderij ( 1 januari 2007 in werking getreden) geeft normen voor de 
geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object. De geurbelasting wordt 
berekend en getoetst met het verspreidingsmodel V-stacks vergunning.  Dit geldt voor diersoorten waarvoor 
geuremissiefactoren zijn opgenomen in de Wet Geurhinder en Veehouderij. Voor andere diersoorten worden 
minimale afstanden aangegeven. De gemeente Gemert-Bakel heeft een eigen geurbeleid, de Nota 
gebiedsgericht agrarisch geurbeleid, vastgesteld op 28 juni 2007. Op basis van de hierin genoemde normen 
worden dan ook eventuele belemmeringen berekend. 
 
Cultuurhistorie 
De omgeving van De Sprenk toont enkele oude wegen die een redelijk hoge waarde toegekend hebben gekregen 
in de cultuurhistorische waardenkaart van Noord-Brabant. Dit past bij de relatieve ouderdom van het gebied. Hier 
zit echter niet de ontsluitingsweg van De Sprenk bij. De boerderij zelf is een beeldbepalend pand. 
 
Projectoriëntatie 
Natuur en landschap 
Het project is gesitueerd in het landelijk gebied. Het valt niet binnen door de Provincie of het Rijk aangegeven 
natuurgebieden. Wat betreft de invloed van het plan moet uitgegaan worden van het maximaal vierkante meter 
toegestane bebouwing ongeacht of deze ooit gebouwd worden. Er worden door deze bestemmingsplanherziening 
meer rechten verleend aan de ondernemer. 10% van 2,1 hectare is 2100 vierkante meter. Dit houdt een toename 
in van ca. 1500 vierkante meter. Een dergelijke toename van bebouwd en/of verhard terrein is tot op zekere 
hoogte een verlaging van de natuurlijke waarde van het perceel. Een percentage van 90% groene erfinrichting, 
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zoals blijkt uit onderstaande luchtfoto is echter nog steeds van grote natuurlijke waarde. Een toename in 
bezoekers door de groei van het bedrijf zal geen invloed hebben op het perceel omdat het nu reeds zeer intensief 
beheerd en gebruikt wordt. Dat is ook de functie van het gebiedje. 
Luchtfoto van het perceel van de Lijsterlaan 28 

Milieu (hinder en veiligheid) 
Onder het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen 
Milieubeheer zijn geen risicofactoren in de 
omgeving van het plangebied aanwezig. 
Milieu (water) 
De gemeente Gemert-Bakel gaat uit van het beleid 
zoals dat is vastgesteld door het Waterschap Aa 
en Maas waarin hydrologisch neutraal bouwen 
wordt gevraagd. De bebouwing op het terrein is 
afgekoppeld volgens deze richtlijnen op een van 
de ruimschoots aanwezige watertjes die in de 
bodem inzijgen. Dezelfde eisen zullen ook in de 
toekomst voor bebouwing gevraagd wordt. De 
verhouding verhard-onverhard zal nooit de grens 
overschrijden waarop dit niet meer mogelijk is 
onder het maximaal bebouwingspercentage dat 
via deze bestemmingsplanherziening wordt 
geregeld. 
 
Milieu (geluid)  
 
Wegverkeerslawaai 
Wegverkeerslawaai vormt geen belemmering voor 
het plan. 
 
Industrielawaai 
Industrielawaai vormt geen belemmering voor het 
plan. 
 
Milieu (luchtkwaliteit) 
Er wordt geen bebouwing toegevoegd en geen 
verkeersbewegingen toegevoegd als gevolg van  
het plan/ Er is geen sprake van nadelige effecten 
als gevolg van dit project op de 

luchtkwaliteitnormen. 
Bij realisatie van dit project worden geen normen overschreden. 
 
Landbouw en veeteelt 
De omringende veehouderijen zijn onderzocht en vormen geen belemmering voor het realiseren van het project 
noch andersom. 
 
Cultuurhistorie 
De kwaliteiten van het omliggende gebied worden niet in het geding gebracht. De openheid van het landschap 
wordt niet aangetast.  
 
Telosafweging 
De Telosmethode gaat uit van drie pijlers van ruimtelijke kwaliteit, namelijk economie, landschap en 
maatschappij. Het plan om het toegestane bebouwingspercentage te verhogen verhoogt de economische waarde 
van het bedrijf en het toeristisch potentieel van de kern De Mortel en is in die zin economisch verantwoord. Het 
landschap zal iets van haar waarde verliezen. De potentiële toename in verkeersbewegingen is niet zeer ernstig 
voor het buitengebied want het perceel bevindt zich op korte afstand van de kern De Mortel. Omdat deze 
verandering echter langzaam en geleidelijk zal plaatsvinden, het bedrijf is immers afhankelijk van haar natuur en 
teelten voor haar exploitatie, en er geen schadelijke intensivering van het gebruik van het terrein zal plaatsvinden, 
dit gebruik is al zeer intensief wordt deze schade niet onevenredig geacht. 90% van het terrein blijft groen. De 
maatschappelijke bewustwording van de factoren die het welzijn van de natuur beïnvloeden zal zich kunnen 
uitbreiden door het uitbreiden van de bebouwing en verharding van het terrein. Deze bewustwording is een 
belangrijk sociaal proces, zeker in het licht van de komende klimaatverandering. De ontwikkeling wordt als 
duurzaam gezien.  
 
Financiële aspecten 
Het project betreft een particulier initiatief. De financiële risico’s komen geheel ten laste van de aanvrager. De 
kosten die de gemeente maakt voor het mogelijk maken van realisatie van het project worden verhaald op de 
aanvrager. De gemeente heeft geen redenen om te twijfelen aan de liquide positie van de aanvrager. 
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Ten aanzien van mogelijke planschadeclaims ten gevolge van de herziening is door de gemeente met aanvrager 
een planschadeverhaalsovereenkomst aangegaan. 
 
Maatschappelijk draagvlak 
Als onderdeel  van het recreatief product van Gemert-Bakel is de eigenaar van het bedrijf een gewaardeerd lid 
van de gemeenschap. Het geleidelijk uitbreiden van de bestaande werkzaamheden is dan ook een gebeurtenis 
waarbij geen weerstand wordt verwacht. 
 
Conclusie 
Het initiatief is wenselijk en duurzaam en komt voor verlenen van medewerking in aanmerking. 
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10. Bijlage Bernhardstraat 25 in Bakel 
 
1. Gebiedsanalyse 

 
 

 

 
Aardkundige waarden van het plangebied 
Het plangebied: 
- ligt deels binnen de EHS met status bestaand bos of natuurgebied; 
- heeft deels als natuurdoeltype Multifunctioneel bos, hiervoor is subsidie 
beschikbaar voor aanwezige landschapselementen (landschapspakket) 
en hiervoor is naast verwerving ook particulier natuurbeheer mogelijk; 
- heeft een (vroegere) ontgrondingslocatie; 
- bevat een Gea-object (lijnobject); 
- is geen historisch nat gebied; 
- heeft geen voormalige stortplaatsen; 
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- is geen aardkundige waardevol gebied; 
- bevat geen aardkundige monumenten. 
 
Gebiedsbeschrijving 
Het plangebied ligt aan de Bernhardstraat ten noorden van Bakel. Het plangebied ligt op de grens van de 
duinvaaggronden aan de zuidzijde en een hoge zwarte enkeerdgrond aan de noord- en westzijde. Deze 
bodemtypen zijn nog goed terug te zien in het landschap. Aan de zuidzijde grenst het plangebied aan een droog 
grove dennenbos met veel reliëf van kleine zandduinen. Het grootste deel van het huidige bedrijf ligt op de 
enkeerdgrond, een bolle akker oplopend naar het westen. Het grove dennenbos heeft een belangrijke 
natuurwaarde en is opgenomen in de natuurgebiedsplannen van de provincie  ls multifunctioneelbos en begrenst 
binnen de ecologische hoofdstructuur (EHS). Door bewoners van de woonwijk grenzend aan het bos wordt het 
bos veel gebruikt als wandel- en speelgebied. De bolle akker aan de westzijde van het plangebied is een 
cultuurhistorisch element en een belangrijk onderdeel van de identiteit van de omgeving. Een fietspad doorsnijdt 
de bolle akker van noord naar zuid. De noordzijde van het bedrijventerrein grenst aan een kwekerij van 
kerstdennen. De grondwaterstand is in het hele plangebied laag (winter >80 cm, zomer >160 cm). 
 
Plangebied 
Het huidige plangebied bestaat uit bedrijventerrein en een woongedeelte aan de zuidkant, waar recent een 
nieuwe woning is gebouwd. Op het bedrijventerrein staat nu een kantoorgebouw, en een drietal schuren. 
Een groot deel van het terrein is verhard met betonplaten. Het terrein is omsloten met een metalen hek met 
toegang tot een verharde entree met parkeergelegenheid. Tussen de woning en het bedrijventerrein staan zo’n 
vier rijen douglassparren van ongeveer elk acht bomen. Het nieuw in te richten plangebied bestaat uit het huidige 
bedrijventerrein, een deel van het terrein van de buurman waar nu kerstdennen worden gekweekt en perceel wat 
in gebruik is als paardenweide. Voor de uitbreiding van Marco Gas BV worden bestaande schuren afgebroken en 
nieuwe panden op een ander locatie in het plangebied gerealiseerd. Ook de bestaande verharding van 
betonplaten zal voor een deel worden verwijderd en anders worden gepositioneerd. Voor de realisatie worden 
drie rijen douglassparren van elke acht bomen gekapt. 
 
Historische situatie 1897 
Omstreeks 1897 lag het plangebied op de rand van een bolle akker. Aan de zuidzijde van deze bolle akker lag 
een dennenbos op een ondergrond van stuifzand. In het westen van het plangebied lag een kerkpad welke van 
Geneneind naar het centrum van Bakel liep. Net ten noorden lag een houtwal. Deze houtwal ondersteunde een 
pad die haaks op het kerkpad lag. 
Historische situatie plangebied 1897 

 
 



 
 

62 

 
 
Cultuurhistorische waarden van het plangebied 
Het plangebied: 
- herbergt geen historische bouwkunst (rijksmonument, MIP); 
- bevat geen historische stedenbouw; 
- heeft als vlak een hoge waarde aan historische geografie; 
- heeft de Bernhardweg welke als lijn een redelijk hoge waarde aan historische geografie heeft; 
- bevat voor zover bekend geen monumentale bomen of historisch groen; 
- bevat geen eendenkooi of schootsveld; 
- ligt net buiten een cirkel van een molenbiotoop; 
- bevat geen archeologisch monument; 
- heeft een hoge of middelhoge indicatieve archeologische waarde. Dit betekent dat aanvullend archeologisch 
onderzoek nodig is. 
 
Bodem en Geomorfologie van het plangebied 
Het plangebied ligt op een dekzandrug (geomorfologische kaart) op de scheiding tussen een hoge zwarte 
enkeerdgrond (in het noorden) en een duinvaaggrond (in het zuiden). 
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Landschappelijk inpassingsplan 
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2. Archeologisch onderzoek  
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3. Flora en Fauna 
 
Beleidskader 
De Flora- en faunawet voorziet in de bescherming van een aantal planten en diersoorten en gaat hierbij uit van 
het ‘nee, tenzij’-beginsel. Centraal hierbij staat de zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat iedereen ‘voldoende 
zorg’ in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende planten en dieren en hun leefomgeving. Samengevat 
kan worden gesteld dat alle vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen en een aantal, meest zeldzame planten, 
vlinders, libellen, vissen en ongewervelden beschermd zijn. In de praktijk betekent dit dat bepaalde handelingen 
ten aanzien van dieren en planten slechts onder strikte voorwaarden mogelijk zijn. De Flora- en faunawet heeft in 
die zin dan ook de nodige consequenties bij ruimtelijke ontwikkelingen. Voor een nadere toelichting op de Flora- 
en faunawet wordt verwezen naar de bijlagen. 
 
Onderzoeksafbakening 
Omdat de effecten van de voorgenomen werkzaamheden en inrichtingen zich mogelijk niet tot de begrenzing van 
het projectgebied beperken, is een beperkte rand rondom het plangebied ook onderzocht. De begrenzing is op 
basis van expert judgement in het veld bepaald.  
 
Methodiek 
Het flora en fauna onderzoek bestaat uit een aantal onderdelen, een literatuuronderzoek, veldonderzoek, en een 
rapportage. Voor het literatuuronderzoek zijn bestaande verspreidingsgegevens van beschermde soorten 
geraadpleegd. Ook is er informatie ingewonnen bij het natuurloket. Het natuurloket verstrekt per kilometerhok 
verspreidingsgegevens van een groot aantal soortgroepen met informatie over de status van soorten binnen 
deze soortgroep, bijvoorbeeld Rode Lijst soort, beschermde soort van de habitatrichtlijn of onder de flora- en 
faunawet. Er is twee keer een veldbezoek aan het plangebeid gebracht. In het eerste veldbezoek is gekeken naar 
de aanwezigheid van beschermde plantensoorten, zoogdieren en insecten en naar de geschiktheid van het 
plangebeid als leefgebied voor deze soortgroepen. Het tweede veldbezoek was een vleermuisinventarisatie, 
waarbij is gekeken welke vleermuizen in het plangebeid voorkomen en of deze het plangebeid gebruiken als 
kolonieplaats, rustplaats, foerageergebied of migratieroute. De geïnventariseerde soorten en de geschiktheid van 
het plangebeid en de omgeving van het gebied voor bepaalde soorten is ook meegenomen in het 
ontwerp voor een landschappelijke inpassing van het nieuwe bedrijf. 
 
Inventarisatie 
Op 25 april is een veldonderzoek uitgevoerd in het plangebied en in de percelen rondom het plangebied. In het 
plangebied zijn algemene plantenen diersoorten soorten aangetroffen zoals: merel, vink en oranjetipje. 
Het aangrenzende bos bestaat uit een groot aandeel van grove dennen 
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met zomereik en ondergroei van sporkehout, lijsterbes, vlier en krent. De diersoorten welke zijn waargenomen 
zijn, houtduif, tjiftjaf, merel, vink, koolwitje, oranjetipje en eekhoorn (twee exemplaren). In het aangrenzende 
perceel met kerstbomen kwekerij ten noorden van het plangebied, zijn geen beschermde dier- of plantensoorten 
aangetroffen. In de avond van 6 juni 2006 is een vleermuisonderzoek uitgevoerd. Vroeg in de avond werden de 
grootste aantallen vleermuizen waargenomen. Dit waren vooral gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus), 
welke foerageerden aan de rand van het bos en het bedrijventerrein. In totaal zijn er 14 exemplaren van de 
gewone dwergvleermuis waargenomen. De waarnemingen vroeg in de avond duiden erop dat vleermuizen 
waarschijnlijk een kolonie plek hebben in het bos en vroeg in de avond uitvlogen, gingen foerageren in de buurt 
van de kolonieplek en daarna zich verspreiden. Later in de avond waren de aantallen gewone dwergvleermuis 
veel lager. Verder is nog een laatvlieger (Eptesicus serotinus) waargenomen in het gebied tussen het bos en het 
woonhuis aan de Bernhardstraat en een ruige dwergvleermuis (Pipistrellu nathussi) vliegend door de 
Bernhardstraat. Uit literatuurgegevens blijkt niet dat in dit plangebied beschermde soorten aanwezig zijn of waren. 
Uit gegevens van het natuurloket blijkt dat in het kilometerhok 179, 391 (waar het plangebied onderdeel van uit 
maakt) drie vaatplanten voorkomen welke binnen de Flora- en faunawet beschermd zijn. In het veldbezoek is 
gelet op het voorkomen van beschermde plantensoorten en deze zijn niet in het plangebied waargenomen. 
 
Toetsing aan de Flora- en faunawet 
De natuurwaarden van het plangebied zelf zijn laag. Het grootste deel van het plangebied is verhard en de 
overige de beplanting is sierbeplanting, drie bomenrijen van douglasparren en kerstdennen. Gezien het hele 
gebied in cultuur is gebracht, wordt niet verwacht dat beschermde planten in het gebied voorkomen. 
In het plangebied zijn alleen algemeen voorkomende diersoorten waargenomen. Verwacht wordt dat in het 
plangebied en dan voornamelijk op het terrein van de kerstdennen en de paardenwei verder algemeen 
voorkomende diersoorten voorkomen als egel, mol, huismuis, huisspitsmuis, bosmuis en algemeen voorkomende 
(tuin)vogels als merel, huismus, winterkoning, roodborst, Turkse tortel, koolmees en pimpelmees. Permanente, 
jaarrond gebruikte vaste rust- en verblijfplaatsen van vogels, zoals horsten en roestbomen zijn niet aangetroffen 
in het plangebied. De douglassparren en de esdoorn op het terrein aan de zijde van de Bernhardstraat zijn 
geschikt als nestgelegenheid voor broedvogels. Vogels zijn beschermd binnen de Flora- en faunawet en voor 
negatieve effecten (eieren, nesten of individuen te vernielen, verstoren of anderzijds te verontrusten) op 
vogels wordt in de regel geen ontheffing verleend. Omdat de bomen binnen het plangebied 
(waarschijnlijk) worden gekapt, kan verstoring van (broed)vogels optreden. Verstoring van (broed)vogels wordt 
vermeden door de werkzaamheden buiten het broedseizoen (ongeveer van 15 maart t/m 15 juli) uit te voeren. 
Alle in Nederland voorkomende vleermuizen zijn opgenomen in de EUHabitatrichtlijn en hierdoor strikt 
beschermd. Vleermuizen maken gebruik van bestaande ruimten in gebouwen en in holtes van bomen. Uit de 
vleermuisinventarisatie bleek dat de vleermuizen alleen in de overgang van het bos naar het bedrijventerrein 
foerageerden en geen gebruik maakten van de rest van het plangebied voor migratie, om te foerageren of als 
kolonieplaats. Het aantal gewone dwergvleermuizen in het begin van de avond waren hoger dan later op de 
avond, zoals genoemd wijst dit er waarschijnlijk op dat de vleermuizen een kolonieplek hebben in een van de 
bomen in het bos. Een kolonieplek in de gebouwen op het bedrijventerrein is onwaarschijnlijk, omdat de 
gebouwen hier ongeschikt voor zijn. De loods is te open en de andere gebouwen zijn juist zeer gesloten met 
golfplaten en metaal. Het grove dennenbos aansluitend aan het plangebied heeft natuurwaarde voor vogels en 
kleine zoogdieren. De waargenomen twee eekhoorns zijn beschermd. Gezien de natuurwaarde van het bos en de 
begrenzing van het bos binnen de ecologische hoofdstructuur is het van belang dat er geen negatieve effecten en 
uitstraling is van het nieuw aan te leggen bedrijventerrein op het bos. 
 
Risicoanalyse 
In onderstaande tekst wordt een risicoanalyse gegeven ten aanzien van beschermde soorten, als gevolg van de 
voorgenomen activiteiten.  
Vaatplanten 
In het plangebied komen geen beschermde plantensoorten voor. Van effecten op beschermde soorten is dan ook 
geen sprake. Het aanvragen van een ontheffing is niet aan de orde. 
Vogels 
Alle vogels zijn beschermd binnen de Flora- en faunawet. Dit betekend dat het onder andere verboden is om 
eieren, nesten of individuen te vernielen verstoren of anderzijds te verontrusten. Hiervoor wordt geen ontheffing 
verleend. Bij het kappen van de douglassparren en de bomen aan de zijde van de Bernhardstraat kunnen 
broedvogels verstoord worden. De kapwerkzaamheden moeten dan ook buiten het broedseizoen uitgevoerd 
worden. Broedvogels zijn niet aangetroffen in het gebied. Op basis van de terreinkenmerken wordt verwacht dat 
alleen algemeen voorkomende soorten voorkomen in het gebied. De geplande werkzaamheden zullen naar 
verwachting weinig effect hebben op de duurzame instandhouding van de soorten. 
Zoogdieren  
Het leefgebied en vaste rust en verblijfplaats van egel, konijn, haas, mol, bosspitsmuis, huisspitsmuis, rosse 
woelmuis, veldmuis, bosmuis, wezel, hermelijn en bunzing zal door de werkzaamheden worden verstoord of 
vernield. Gezien de grote actieradius van de soorten en/of het algemeen voorkomen van de soorten zal het effect 
op het duurzaam voortbestaan van de populatie beperkt zijn. Tevens geldt een vrijstelling op de ontheffingsplicht 
voor deze soorten, mits invulling wordt gegeven aan de zorgplicht. De waargenomen vleermuizen maken alleen 
gebruik van de bosrand aan het bedrijventerrein. De uitbreiding van het bedrijventerrein zal geen invloed 
hebben op de foerageer en migratie mogelijkheden voor de vleermuizen, omdat het bos en de bosrand intact 
blijven. Wel moet voorkomen worden dat uitstraling van licht van het bedrijventerrein op de bosrand toeneemt. 
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Hoewel enkele soorten vleermuizen rond kunstlicht jagen op insecten wordt kunstlicht door de meeste 
vleermuizen gemeden en kiezen vleermuizen voor een vliegroute, donkere beschutte plekken. Uitstraling 
van licht op de bosrand zou deze plek ongeschikt kunnen maken voor vleermuizen, waardoor de 
vleermuizen hier verdwijnen. Wanneer de mogelijke uitstralingseffecten worden voorkomen worden geen directe 
effecten verwacht van afname van foerageerbiotoop en migratieroutes voor vleermuizen, in het plangebied. Het 
aanvragen van een ontheffing voor vleermuizen is dan ook niet noodzakelijk. 
 
Advies 
vogels 
Zoals aangegeven zijn vogels beschermd, om negatieve effecten op vogels te vermijden moeten de 
werkzaamheden uitgevoerd worden buiten het broedseizoen, dat over het algemeen loopt van 15 maart tot en 
met 15 juli. 
Vleermuizen 
Vleermuizen zijn beschermd, om negatieve effecten op vleermuizen te vermijden mogen er geen 
uitstralingseffecten zijn van licht op de bosrand. De verlichting van het terrein moet daarom aan de noordzijde 
gesitueerd worden. 
Zorgplicht 
Naast de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet geldt de zorgplicht. Bij elk project, elke locatie en elke 
handeling of activiteit neemt ieder voldoende zorg in acht voor het in het wild levende dieren en planten 
alsmede voor hun directe leefomgeving (ministerie van LNV). (zie ook kader Flora- en faunawet). In de praktijk 
betekent dit dat niet met opzet planten of dieren opzettelijk vernield, verontrust, gedood of op enige andere wijze 
verstoord mogen worden. 
 
Tot slot 
Omdat de inventarisatie een momentopname betreft, kan het zijn dat in de periode tussen de inventarisatie en de 
uitvoering van de werkzaamheden, beschermde soorten (anders) gebruik gaan maken van het plangebied. 
Indien het nieuwe soorten betreft, zal mogelijk alsnog een ontheffing aangevraagd moeten worden voor deze 
nieuwe soorten.  
 
Wetgeving Flora- en faunawet 
Inleiding 
Per 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. In deze wet, gepubliceerd op 14 juli 1998 in het 
Staatsblad 402, is de soortbescherming geregeld van in Nederland inheemse in het wild voorkomende dier- en 
plantensoorten. De wet sluit aan op de Europese natuurregelgeving (Natura 2000). De wet is in plaats gekomen 
voor de Jachtwet, de Vogelwet 1936, de soortenparagraaf uit de Natuurbeschermingswet, de Wet bedreigde 
uitheemse dier- en plantensoorten en de soortbeschermingscomponent uit de Europese Habitatrichtlijn en de 
Europese Vogelrichtlijn. Deze Europese soortenbescherming heeft met de Flora- en faunawet dus een 
Nederlandse vertaling gekregen. 
Zorgplicht 
De Flora- en faunawet gaat over de bescherming van ongeveer 500 planten- en diersoorten, van de 36.000 
soorten die in Nederland voorkomen. Het uitgangspunt van de wet is dat geen schade mag worden gedaan, 
tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan (het ‘nee, tenzij-principe’). Centraal staat hierbij de zorgplicht, wat inhoudt dat 
iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en hun 
leefomgeving. De wet erkent hierbij de intrinsieke waarde van de in het wild voorkomende dier- en 
plantensoorten. Alle soorten hebben een eigen rol in het ecosysteem en dragen bij aan de biodiversiteit. Dat 
betekent dat voor de wet alle dieren en planten van onvervangbare waarde zijn en dat daar dus zorgvuldig mee 
omgegaan moet worden. Het gevolg is onder andere, dat iedereen die redelijkerwijs weet of kan vermoeden dat 
door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor beschermde dier- of plantensoorten worden veroorzaakt, 
verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten, dan wel naar redelijkheid alle maatregelen te nemen om die 
gevolgen te voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. 
Beschermde soorten 
Via de Flora- en faunawet worden de volgende planten- en diersoorten beschermd: 
▪ ruim 100 inheemse plantensoorten die van nature in Nederland in het wild voorkomen; 
▪ alle soorten vogels die van nature op het grondgebied van de lidstaten van de EU in het wild voorkomen; 
▪ alle zoogdieren die van nature in Nederland in het wild voorkomen, met uitzondering van de bruine rat, de 
zwarte rat en de huismuis; 
▪ alle amfibieën en reptielen die van nature in Nederland in het wild voorkomen; 
▪ vissen, en schaal- en schelpdieren voorzover ze niet onder de Visserijwet vallen; 
▪ bepaalde soorten insecten (bijvoorbeeld vlinders, libellen en mieren); 
Als beschermde inheemse soort kunnen door middel van algemene maatregel van bestuur worden aangewezen. 
Het gaat om soorten die van nature in Nederland voorkomen en: die in hun voortbestaan bedreigd of gevaar 
lopen in hun voortbestaan bedreigd worden; mogelijk in hun voortbestaan bedreigd worden door overmatige 
benutting en die uit Nederland zijn verdwenen, maar waarvan de kans op terugkeer reëel is. 
Verbodsbepalingen 
Om de instandhouding van de wettelijk beschermde soorten te waarborgen, moeten negatieve effecten op die 
instandhouding voorkomen worden. Welke negatieve effecten dat precies zijn, kan niet in een lijst opgesomd 
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worden. Dat is afhankelijk van soort, locatie en aard van de ingreep. Om die bescherming toch enigszins concreet 
te maken, is een aantal voor planten en dieren schadelijke handelingen als verbodsbepalingen in de Floraen 
faunawet opgenomen. De belangrijkste artikelen zijn: 
▪ Artikel 8: het is verboden beschermde planten te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei wijze 
van hun groeiplaats te verwijderen. 
▪ Artikel 9: het is verboden beschermde dieren te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog 
daarop op te sporen. 
▪ Artikel 10: het is verboden beschermde dieren opzettelijk te verontrusten. 
▪ Artikel 11: het is verboden nesten, holen of andere voortplantings of vaste rust- of verblijfplaatsen van 
beschermde dieren te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren. 
▪ Artikel 12: het is verboden eieren van beschermde dieren te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te 
beschadigen of te vernielen. 
Ontheffing 
Bij werkzaamheden waarbij een schadelijk effect optreedt voor beschermde soorten, is een ontheffing of 
vrijstelling nodig op de in de wet gestelde verbodsbepalingen (artikel 8 tot en met 18). In artikel 75 van de Flora- 
en faunawet wordt de mogelijkheid geboden om ontheffing aan te vragen op de verbodsbepalingen. De 
bevoegdheid om een ontheffing te verlenen in het kader van artikel 75 van de Flora- en faunawet, ligt bij de 
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Een aanvraag tot ontheffing kan worden ingediend bij Dienst 
Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Bij de ontheffingverlening gelden, 
afhankelijk van de status van de soort, verschillende voorwaarden waaraan voldoen moet worden. Onderscheid 
wordt gemaakt in een lichte toets en een uitgebreide toets. De lichte toets geldt voor algemene soorten en 
overige soorten (categorie 1 en 2; zie vrijstelling). De lichte toets houdt in dat de werkzaamheden het 
voortbestaan van de soort niet in gevaar mogen brengen (doet geen afbreuk aan de gunstige staat van 
instandhouding). De uitgebreide toets geldt voor soorten die in bijlage IV van de Habitatrichtlijn zijn opgenomen, 
voor soorten van bijlage 1 AMvB artikel 75 en voor beschermde vogelsoorten (categorie 3; zie vrijstelling). De 
uitgebreide toets houdt in dat: 
▪ de werkzaamheden het voortbestaan van de soort niet in gevaar mogen brengen (doet geen afbreuk aan de 
gunstige staat van instandhouding) en 
▪ er geen alternatief is voor de activiteiten en 
▪ er sprake is van groot maatschappelijk belang (zoals volksgezondheid, openbare veiligheid et cetera) en 
▪ de werkzaamheden zodanig worden uitgevoerd dat er sprake is van zorgvuldig handelen. 
Vrijstelling 
In het ‘Besluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met wijziging 
van artikel 75 van de Flora- en faunawet en enkele andere wijzigingen’, ook wel AMvB artikel 75 genoemd, 
zijn (onder andere) een aantal wijzigingen rondom ontheffingen en vrijstel 
lingen beschreven. In het kort houdt de wijziging in dat niet altijd meer een 
ontheffing noodzakelijk is. De vrijstellingsregeling bevat vrijstellingen voor 
activiteiten die vallen onder: 
▪ bestendig beheer en onderhoud (ook in landbouw en bosbouw), 
▪ bestendig gebruik en 
▪ ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. 
Welke voorwaarden verbonden zijn aan de vrijstelling hangt af van de dier of plantensoorten die voorkomen. 
Hierbij is onderscheid gemaakt in drie categorieën, waarin soorten zijn ingedeeld op basis van zeldzaamheid en 
kwetsbaarheid.  
Tabel 1 – Algemene soorten 
Voor deze soorten geldt de lichtste vorm van bescherming. Als de werkzaamheden of activiteiten vallen onder de 
hierboven beschreven activiteiten, dan geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen van Artikel 8 
tot en met 12 van de Flora- en faunawet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld. De aanvraag 
wordt beoordeeld volgens de lichte toets. Uiteraard geldt wel de algemene zorgplicht. 
Tabel 2 – Overige soorten 
Deze soorten genieten een zwaardere bescherming. Er geldt alleen een vrijstelling als sprake is van 
werkzaamheden of activiteiten zoals hierboven beschreven én indien gehandeld wordt volgens een, door de 
Minister van LNV, goedgekeurde gedragscode. Indien niet gewerkt wordt volgens een gedragscode, kan het 
aanvragen van een ontheffing noodzakelijk zijn. De aanvraag wordt beoordeeld volgens de lichte toets. 
Tabel 3 – Soorten, genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en in bijlage 1 AMvB artikel 75 
Deze soorten genieten de zwaarste bescherming. Ook al is sprake van werkzaamheden zoals hierboven 
beschreven, dan hangt het van de precieze aard van de werkzaamheden af of een vrijstelling met gedragscode 
geldt, of een ontheffing noodzakelijk is. Voor ruimtelijke ontwikkeling en inrichting geldt altijd dat voor deze 
soorten een ontheffing moet worden aangevraagd. De aanvraag wordt beoordeeld volgens de uitgebreide toets. 
Vogels 
Vogelsoorten zijn niet opgenomen in de hierboven genoemde categorieën. Alle vogels in Nederland zijn gelijk 
beschermd, conform de Vogelrichtlijn. Werkzaamheden of gebruik van ruimte waarbij vogels worden gedood of 
verontrust, of waarvoor nesten of vaste- rust en verblijfplaatsen worden verstoord, zijn verboden. Voor 
werkzaamheden of activiteiten zoals hierboven genoemd geldt een vrijstelling, indien gehandeld wordt volgens 
een, door de Minister van LNV, goedgekeurde gedragscode. Indien niet gewerkt wordt volgens een gedragscode, 
is het aanvragen van een ontheffing noodzakelijk. De aanvraag wordt beoordeeld volgens de uitgebreide toets. 
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4. Watertoets 
Korte beschrijving 
Marco Gas aan de Bernhardstraat 25 te Bakel is voornemens om een uitbreiding van 
bedrijfsgebouwen uit te voeren en een gedeelte van bestaande bouw te slopen. Het verharde terrein 
zal in de nieuwe situatie 3178 m2 bedragen, de gebouwen 639 m2 en het half verharde terrein 1135 
m2. Rondom het werkterrein ligt een groot onverhard terrein met een oppervlakte van 10178 m2 in 
gebruik zijnde als weide.  
 
Overwegingen 
• De bodem bestaat uit een dekzandrug met leemarm en zwak lemig fijn zand. 
• De infiltratiecapaciteit bedraagt circa 0,11 m/dag (Bron: tabel met infiltratiecapaciteit diverse 
bodemtypes). 
• Gwt VII met een GHG van > 80 cm –mv en een GLG van > 120 cm –mv. 
• Onderstaande tabel met waterkwantiteitsgegevens (T=10 43mm en voor een 
T=100 52mm) 

 
Toekomstige situatie 
1) Het verharde terrein (opslagterrein) watert hemelwater af op twee zaksloten. Deze zaksloten met 
een diepte van 0,50 m (zie bijlagen) ligt rondom het terrein en kan 234 m3 water bergen. Bij een bui 
van 52 mm moet de zaksloot 144 m3 kunnen bergen. De 234 m3 is dus ruim voldoende. 
De voorentree, gelegen aan de Bernhardstraat, heeft een oppervlakte van 412 m2 en watert het 
hemelwater af op twee droogsloten welke tevens aan de Bernhardstraat zijn gelegen. De twee 
droogsloten hebben een totale capaciteit van 94,1 m3(diepte 1,60 m en rekening houdend met een 
GHG van 0,80 m). bij een bui van 52 mm moet hier 22 m3 water geborgen worden. De capaciteit van 
de droogsloten is vooralsnog dus ruim voldoende. 
2) Het gebouw op het terrein heeft een sedum / grasdak. Hierop wordt hemelwater opgevangen en 
langzaam afgegeven aan de omgeving. Hoeveel hemelwater wordt opgevangen is op dit moment nog 
onbekend. Dit hangt van diverse factoren af (sedum of grasdak, hellingshoek dak, constructie, enz.). 
Het overtollige water stroomt af in de weide. Deze weide heeft een breedte van minimaal 8 meter en 
een totale oppervlakte van ongeveer 400 m2. Bij een bui van 52 mm moet (indien het sedum/grasdak 
niet wordt meegerekend) hier 34 m3 water worden geborgen. Indien de weide van 400 m2 in een kom 
wordt gelegd waarbij het midden 20 cm lager ligt moet deze hoeveelheid geen enkel probleem zijn.  
3) de parkeerplaats is naast de entree aan de voorzijde gelegen. Op dit moment is nog onbekend 
hoeveel water direct in de grond infiltreert. Het overtollige water loopt in de twee droogsloten. De twee 
droogsloten hebben, zoals eerder vermeld, een totale capaciteit van 94,1 m3. bij een bui van 52 mm 
moet hier voor de afvoer van hemelwater van de parkeerplaats in totaal 19 m3 water worden 
geborgen. Voor de voorentree moet 22 m3 worden geborgen (zie verhard terrein). Opgeteld moet dus 
41 m3 water geborgen kunnen worden in de twee droogsloten. De capaciteit van 94,1 m3 van de 
droogsloten is dus ruim voldoende. Het achterpad bestaat uit een half verharde weg welke in zijn 
geheel rondom het terrein ligt. Voor dit achterpad moet, zonder rekening te houden met directe 
infiltratie, 41 m3 kunnen worden geborgen bij een regenbui van 52 mm. De lengte van deze weg 
bedraagt ongeveer 150 meter. Naast de weg wordt een strook van 2 meter breed lager aangelegd (ca. 
0.20 meter lager). Over de gehele lengte van de weg kan deze strook dan 60 m3 opvangen, wat al 
voldoende is. 
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5. Kwalitatieve risicoanalyse 
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6. Akoestisch onderzoek 
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bijlage B 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 

146 
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11. Bijlage Sportpark Geneneind in Bakel 
 
Inleiding 
De gemeente ontwikkelt samen met de sportverenigingen Yellow Sox en Kpj een sporthal op het bestaande 
sportpark aan de Geneneind. De sporthal is gepland op het oefenveld gelegen aan de weg. Naast, dat wil zeggen 
ten oosten van, het bestaande sportveld zijn extra gronden aangekocht om  plaats te maken voor een 
vervangend voetbalveld en twee handbalvelden. Deze twee ontwikkelingen zijn gelegen in twee verschillende 
bestemmingsplannen. De geplande hal is gelegen op de percelen kadastraal bekend staande als BKL02 U 446 
G, plaatselijk bekend staande als de Geneneind o., te Bakel.  De geplande sportvelden zijn gelegen op de 
percelen kadastraal bekend als BKL02 U 412 G, BKL02 U 486 G en BKL02 U 411 G. De reden hiervoor is de 
continue druk op de beschikbare sportfaciliteiten. Er is te weinig capaciteit. 
 Op 21 december 1998 stelde de gemeenteraad van Gemert-Bakel het bestemmingsplan 'Buitengebied 
gemeente Gemert-Bakel 1998' vast. Dit besluit is op 28 april 1999 gedeeltelijk goedgekeurd door Gedeputeerde 
Staten van de Provincie Noord-Brabant. In dit bestemmingsplan heeft de planlocatie voor de sporthal de 
bestemming ‘sportterrein’. Deze bestemming staat de toename van bebouwing toe. Ook de bouw van een 
sporthal is toegestaan maar deze heeft een maximale hoogte van acht meter. Dit is een ouder bestemmingsplan, 
tegenwoordig heeft een sporthal een vrije hoogte van acht meter nodig. Als daar de dakconstructie en het verval 
van het dak bij opgeteld wordt gaat men altijd ruim over acht meter heen. Dit is ook nu het geval. De geplande 
sporthal zit hier boven.  
Naast het bestaande sportterrein begint het bestemmingsplan ‘Buitengebied Gemert-Bakel 2006’. Dit is door de 
gemeenteraad goedgekeurd op 20 december 2006, door de Provincie Noord-Brabant gedeeltelijk op 21 augustus 
2007 en is onherroepelijk geworden op 26 november 2008. De planlocatie voor de toe te voegen sportvelden is 
gelegen in de bestemming Landelijk gebied en deels in de bestemming Agrarisch bedrijf. Op deze gronden is 
geen permanent gebruik door sporters toegestaan. Er is geen mogelijkheid om dit gebruik binnenplans vrij te 
stellen. 
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Geneneind  
Creme-kleurig gebied is Landelijk  gebied, groen is  Agrarisch bedrijf, bruin is Burgerwoning, wit is 
sportterrein. De zwarte verticale lijnen geven arch eologisch waardevol gebied aan. Het zwarte raster i s de 
invloedszone van de Peelrandbreuk. De vierpuntige s ter geeft de locatie van de geplande sporthal aan. De 
vijfpuntige ster  de locatie van de geplande sportv elden. 
 
Rijks- en provinciaal beleid 
Reconstructie 
Een belangrijk doel van het Reconstructieplan De Peel in het landelijk gebied  is het herstel van natuurlijke 
waterlopen. De Geneneind in Gemert-Bakel wordt genoemd als een gebied waar in overleg met landbouwers 
wijstherstel kan plaatsvinden. Het plan schaadt dit voornemen niet doordat hydrologisch neutraal wordt gebouwd. 
Verder wordt als ontwikkelingsrichting voor het gebied Bakel-Milheeze de recreatieve uitstraling genoemd, vooral 
in combinatie met cultuurhistorie. Hiervoor wordt ook het herstel van oude linten en kernranden als doel 
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aangewezen. Geneneind is een cultuurhistorisch gebied. Het valt in extensiveringgebied wonen waar geen 
uitzicht is voor intensieve veehouderij als ontwikkelingsrichting. 
 
Streekplan ‘Brabant in Balans 2002’ 
Het streekplan gaat uit van vijf principes, deze zijn zuinig ruimtegebruik, de lagenbenadering of meer aandacht 
voor de laagdynamische processen, concentratie van verstedelijking, zonering van het buitengebied, en 
grensoverschrijdend denken en handelen. Voor dit plan zijn zuinig ruimtegebruik en zonering van het 
buitengebied relevant, net zoals aandacht voor laagdynamische processen. Het plan voldoet aan de eisen van 
zuinig ruimtegebruik omdat de sportschool De Beek in Bakel eigenlijk wordt verplaatst naar de Geneneind terwijl 
het initiatief Musis Sacrum een plaats kan krijgen in de voormalige sportschool. Qua zonering van het 
buitengebied valt het plan in AHS-landbouw overig. Dit betekent dat er geen speciale natuurwaarden in het 
gebied aanwezig zijn en er, wat dat betreft, meer ontwikkelingen mogelijk zijn, zoals de bouw van een sporthal. 
Ook de ecologische verbindingszone de Esperloop die in de buurt van het plangebied ligt wordt niet doorkruist.  
 
Gemeentelijk beleid 
Structuurvisie-Plus 
Sterke punten van Gemert-Bakel zijn ondermeer een hoog voorzieningenniveau en een sterk verenigingsleven. 
De Gemeente Gemert-Bakel wil dit ondersteunen en onderhouden. Verder is versterking van de natuurlijke en 
historische structuur benodigd . De kansen voor toerisme en recreatie worden namelijk voornamelijk op het 
gebied van natuur en cultuurhistorie gezien.  
 
Beeldkwaliteitplan Gemert-Bakel 
Voor het landelijk gebied van de gemeente Gemert-Bakel is een beeldkwaliteitplan gemaakt dat de gemeente 
opdeelt in vier cultuurhistorische zones. Het betreffende perceel is gelegen in het occupatielandschap. Het 
schetsplan is nog niet beoordeeld aan de redelijke eisen van Welstand voor die zonering.  
 
Landschapsplan Geneneind 
Het landschap rond het Geneneind is oud en er heeft een grote dynamiek plaatsgevonden. Als gevolg hiervan 
zijn de kenmerkende structuren niet meer duidelijk zichtbaar. Het Cultuurhistorisch landschapsplan Geneneind 
geeft oplossingsrichtingen aan die deze structuren kunnen versterken.  
De grootste van deze structuren is de Peelrandbreuk. Deze is in het Geneneind niet goed te beleven. Het 
landschapsplan wil dit verbeteren door een verdichting van de laaggelegen delen; door middel van houtwallen 
langs wegen en waterlopen. Op markante plekken moet het hoogteverschil hersteld worden door afgraving en 
ophogen. Met beplanting het lijnvormige karakter accentueren. De oude akkercomplexen moeten open blijven en 
geaccentueerd worden met randbegroeiing. Eventueel de bolle vorm herstellen door afgraven en de steilranden 
behouden en waar mogelijk herstellen. Het huidige sportgebouw naar de westkant van de Geneneind verplaatsen 
om de openheid te vergroten. Ook zandpaden moeten waar mogelijk aangelegd worden, als het kan hersteld. Het 
Landschapsplan Geneneind pleit voor een historiserende vormgeving van boerderijen in dit gebied. 
 
Bestuurlijk standpunt college B&W  
In zijn vergadering van 31 maart 2009  heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel 
besloten medewerking te verlenen aan het project om een sporthal en drie sportvelden te realiseren aan de Geneneind o. in 
Bakel. 
 
Gebiedsoriëntatie 
Natuur en landschap 
Het gebied waarin de sporthal ligt is landelijk gebied. Er liggen een aantal agrarische bedrijven en verder 
burgerwoningen. Boven het gebied ligt de Esperloop, een ecologische verbindingszone. Er ligt wat bos onder het 
gebied maar dit heeft geen ecologische betekenis. Het plangebied voor de sporthal is momenteel in gebruik als 
sportterrein, er zijn dus geen natuurwaarden in het plangebied. Het plangebied voor de sportvelden is momenteel 
in gebruik als braakliggende akker. Het gebied ligt grotendeels kort braak en er zijn geen waterlopen in het 
plangebied. Doordat de overige grond in gebruik is als akkerland, is ook hier geen bijzondere flora en fauna te 
verwachten. Er is geen sprake van natuurwaarden in het gebied zelf. 
 
Milieu (hinder en veiligheid) 
De belangrijkste wet op het gebied van hinder en veiligheid is het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen 
Milieubeheer (BEVI). Deze bepaald dat tussen risicovolle inrichtingen en kwetsbare objecten een buffer moet 
liggen. Hierin zijn twee soorten te onderscheiden. Een is het groepsgebonden risico, waarbij de kans op een 
fataal ongeval bij een groep mensen als gevolg van verblijf (wonen/werken of anderszins) in de nabijheid van een 
risicovolle inrichting wordt vastgesteld. De ander is plaatsgebonden risico die op hetzelfde neerkomt alleen niet 
gericht op een groep mensen maar op hen die in de directe omgeving van het bedrijf verblijven. De betrokken 
gemeente kan rond risicofactoren PR-contouren of veiligheidscontouren vastleggen. In de omgeving van het 
gebied bevindt zich het bedrijf Marcogas dat twee maal 60 kuub propaan in ondergrondse tanks en 36.000 liter 
verschillende soorten gas in gasflessen heeft opgeslagen. 
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Milieu (water) 
Beleid waterschap Aa en Maas 
Op grond van een afspraak uit de startovereenkomst Waterbeheer 21e Eeuw (WB21, (rijksbeleid ten aanzien 
waterhuishoudkundige situaties) dienen decentrale overheden in de toelichting op ruimtelijke plannen in het kader 
van de watertoets een waterparagraaf op te nemen. In die paragraaf dient te worden uiteengezet wat voor 
gevolgen de ontwikkeling heeft voor de waterhuishouding, dat wil zeggen het grondwater en het 
oppervlaktewater. 
Het plangebied valt onder het beheer van Waterschap Aa en Maas. Bij ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder ver- 
en nieuwbouwplannen, hanteert het waterschap een aantal beleidsmatige uitgangsprincipes ten aanzien van het 
duurzaam omgaan met water. Deze zijn van belang als vertrekpunt van het overleg tussen initiatiefnemer en 
waterbeheerder. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dient de initiatiefnemer hier invulling aan te geven: 
 
In de beleidsnota ‘Uitgangspunten Watertoets Aa en Maas’ van 2007 zijn de principes beschreven die 
richtinggevend zijn bij de waterschapadvisering over ruimtelijke plannen. Deze principes zijn in het kort: 

• Gescheiden houden van vuil water en schoon hemelwater 
• Doorlopen van de afwegingsstappen ‘hergebruik – infiltratie – buffering – afvoer’ 
• Hydrologisch neutraal ontwikkelen 
• Water als kans 
• Meervoudig ruimtegebruik 
• Voorkomen van vervuiling 

De ontwikkelingen in het denken over water, maken het noodzakelijk om een 7e uitgangspunt aan deze principes 
toe te voegen, namelijk wateroverlast vrij bestemmen. Dit tegen de achtergrond van een van de taken van het 
waterschap, namelijk de zorg voor waterkwantiteit- en waterkwaliteit beheer. 
Het achtste aandachtspunt staat voor de Waterschapsbelangen 
 

3. Gescheiden houden van vuil water en schoon hemelwater 
Vuil water dient via de riolering afgevoerd te worden naar de rioolwaterzuivering. Schoon afstromend 
regenwater dient in principe binnen het plangebied te worden gehouden en alleen indien nodig vertraagt af te 
voeren via het oppervlakte water. 
4. Doorlopen van de afwegingsstappen ‘hergebruik – infiltratie – buffering – afvoer’ 
Problemen met water mogen in principe niet naar benedenstrooms gebieden afgewenteld worden.  
 

• Hergebruik wil zeggen dat hemelwater in een zg. grijswatersysteem gebruikt kan worden (bv. WC 
spoelwater) . Dit levert een besparing van het drinkwater op. 

• De mogelijkheid tot infiltratie hangt af van de kwaliteit van het te infiltreren water, de 
grondwaterstand, de gewenste drooglegging, de ligging van het plangebied (kwelwater, intermediair 
of infiltratiegebied)  de opbouw van de bodem en eventueel door water te mobiliseren 
bodemverontreinigingen af. Uitgangspunt is dat infiltratie plaats vind op particulier terrein (bij 
particuliere ontwikkeling) of op openbaar gemeentelijk terrein (nieuwe woonbuurten of 
bedrijventerreinen).  

• Indien niet geïnfiltreerd kan worden wordt onderzocht of er ruimte is voor buffering. Soms kan dit op 
bestaand oppervlaktewater maar er kan ook gedacht worden in de vorm van wadi’s, sloten of vijvers 
in combinatie met groenvoorzieningen.  

• Indien buffering van schoon regenwater ook niet mogelijk is, is afvoeren van regenwater naar het 
watersysteem buiten het plangebied de laatste optie. Dit kan uiteraard pas na grondig onderzoek ter 
plaatse en vaak moeten dan in het achterliggende oppervlaktewatersysteem compenserende 
maatregelen getroffen worden. 

3. Hydrologisch neutraal ontwikkelen 
Nieuwe ontwikkelingen moeten voldoen aan het principe hydrologisch neutraal ontwikkelen. Om te kunnen 
bepalen of een hydrologische ontwikkeling neutraal heeft plaats gevonden, moet er vergeleken worden met 
de oorspronkelijke referentie situatie. (Bij uitbreidingswijken het oorspronkelijke agrarisch gebied, bij 
inbreiding het onverharde oppervlak en bij vervangende nieuwbouw het verharde oppervlak) 
De toetsingsaspecten zijn: 

• Afvoer uit het gebied 
• Oppervlakte waterstanden 
• Overlast (schade) 
• Grondwateraanvulling 
• Grondwaterstanden 

De toetsing van de aspecten zal op drie niveaus plaats vinden, te weten: 
• Toetsing op basis van de kengetallen 
• Toetsing op basis van een bakjes model (bij grotere en complexe plannen) 
• Toetsing met een (Geo)hydrologisch model 

4. Water als kans 
Hierbij wordt de stedenbouwkundige uitgenodigd de om water in plangebieden positief te benaderen en hun 
creativiteit hierbij te gebruiken. 
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5. Meervoudig ruimtegebruik 
Hydrologisch neutraal ontwikkelen maar ook de afwegingsstappen ‘hergebruik – infiltratie – buffering – 
afvoer’ impliceren een grotere ruimtevraag voor water dan voorheen het geval was. Door bij de inrichting van 
een plangebied ruimte voor verschillende functies te gebruiken, wordt er efficiënter omgegaan met de 
beschikbare ruimte. Het waterschap ziet hierin kansen om extra ruimte voor water te vinden. Een uitnodiging 
voor stedenbouwkundigen om deze kans aan te grijpen. 
6. Voorkomen van vervuiling 
Hoewel het waterschap alleen aan het einde zaken kan afdwingen, het is verboden om vervuild water op 
oppervlaktewater te lozen,  is het wenselijk aan de bron maatregelen te nemen, zoals geen uitloogbare 
bouwmaterialen gebruiken en de aan te leggen bestrating zo kiezen dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen 
geminimaliseerd wordt. 
7. Wateroverlast vrij bestemmen. 
Bij het de toetsing op Hydrologisch neutraal ontwikkelen wordt al enige aandacht besteed aan extreme 
situaties, de NBW norm. (Het Nationaal Bestuursakkoord Water). In feite is dit het mitigeren (compenseren 
door inrichtingsmaatregelen) in gebieden die wel voldoen aan de NBW norm voor de huidige functie maar 
niet aan die van de toekomstige functie. De voorkeur heeft echter om te bouwen op locaties die als gevolg 
van hun ligging nú al voldoen aan de NBW norm voor de toekomstige functie; ‘Wateroverlastvrij bestemmen’. 
Bij de locatiekeuze moet dus rekening worden gehouden met de wateroverlast problematiek en de NBW 
normering. De keuze van een slechte locatie kan enorm kostenverhogend worden. 
8. Waterschapsbelangen 
De uitgangspunten zorgen er voor dat watersysteem belangen een plek krijgen in het Watertoets proces. 
Daarnaast zijn er nog ‘waterschapsbelangen’ met een ruimtelijke component. 

• Ruimteclaims voor waterberging 
• Ruimteclaims voor de aanleg van natte EVZ’s en beekherstel 
• Aanwezigheid en ligging watersysteem 
• Aanwezigheid en ligging waterkeringen 
• Aanwezigheid en ligging van infrastructuur en ruimteclaims t.b.v. de afvalwaterketen in beheer van 

het waterschap. 
 
Voor nadere uitwerking van deze stappen wordt verwezen naar de circulaire ‘Uitwerking Uitgangspunten 
Watertoets’ opgesteld door waterschap Aa en Maas in 2007 
Het waterschap hanteert per 1 februari 2008 een nieuwe normering, gebaseerd op een regen duurlijn bij T=10 + 
10% en T = 100 + 10%. Hiermee dient bij nieuwe planvorming rekening mee worden gehouden. 
 
Milieu (geluid) 
Op 1 januari 2007 is de gewijzigde Wet geluidhinder in werking getreden. In de Wet Geluidhinder zijn ter 
bestrijding van verkeerslawaai, zones langs wegen aangegeven die beschouwd worden als aandachtsgebieden 
voor geluidhinder. De wettelijke zones zijn zodanig bepaald dat er buiten de zone in het algemeen geen 
geluidsniveaus voorkomen hoger dan de voorkeurswaarde van Lden =48 dB vanwege wegverkeer. De breedte 
van de zone is afhankelijk van de capaciteit van de weg (aantal rijstroken) en de aard van de omgeving (stedelijk 
en buitenstedelijk). Verder zijn er vanuit de Wet Milieuhinder geluidscirkels rond bedrijven vastgesteld. Er mag 
geen nieuwe woning binnen een dergelijke geurcirkel gerealiseerd worden.  
 
Milieu (luchtkwaliteit) 
Besluit Luchtkwaliteit 2005 
Op 23 juni 2005 is het Besluit luchtkwaliteit 2005 gepubliceerd (Stb. 2005, nr. 316) en in werking getreden op 5 augustus 2005 
ter vervanging van het Besluit luchtkwaliteit en ter uitvoering van de “tweede EU-dochterrichtlijn 2000/69/EG” van het 
Europees Parlement van 16 november 2000 betreffende grenswaarden voor benzeen en koolmonoxide in de lucht alsmede 
ter uitvoering van de implementatie van de zogenaamde “Inspraakrichtlijn”. Het nieuwe besluit, heeft terugwerkende kracht tot 
4 mei 2005, de datum van publicatie van het Besluit in de Staatscourant. 
De in dit besluit opgenomen grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en zwevende deeltjes (fijn stof, PM10) zijn ongewijzigd 
gebleven ten opzichte van het Besluit Luchtkwaliteit uit 2001. Een groot deel van de bepalingen is inhoudelijk ongewijzigd 
gebleven.  
Gemeentelijk luchtkwaliteitplan 
De gemeente Gemert-Bakel is gelegen in het SRE-werkgebied. Het SRE heeft in mei 2006 een onderzoek naar de 
luchtkwaliteit gemeente Gemert-Bakel gedaan en daarvan rapport uitgebracht. Het onderzoek is uitgevoerd aangaande de 
toekomstige luchtkwaliteit voor de gehele gemeente. Op basis van de nu bekende gegevens is een doorblik gegeven naar de 
jaren 2010 en 2015. Uit het onderzoek is gebleken, dat voor wat betreft de gemeente Gemert-Bakel geen sprake is van 
overschrijdingen van het jaargemiddelde concentraties van alle in voornoemd besluit aan de orde zijnde stoffen, met 
uitzondering van de etmaal gemiddelde concentratie fijn stof. Echter, gezien de problematiek omtrent fijn stof is het reëel te 
veronderstellen dat de werkelijke achtergrondconcentratie waarvoor de norm bedoeld is (beschermen tegen 
gezondheidsbeperkende stoffen) in de praktijk lager zal liggen. Bij elke correctie van de achtergrondconcentratie zal 
bovendien de etmaal gemiddelde concentratie eveneens gecorrigeerd worden, waardoor deze waarschijnlijk niet meer wordt 
overschreden. Uit de rapportage kan aldus worden geconcludeerd dat er overal in de gemeente voldaan wordt aan de 
luchtkwaliteitsnormen.  
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Onderhavig project voorziet in de bouw van een sporrthal en enkele sportvelden. Er is sprake van dermate geringe effecten 
als gevolg van dit project dat de luchtkwaliteitnormen bij realisatie van onderhavig project nergens overschreden zullen 
worden. 
 
Landbouw en veeteelt 
De nieuwe Wet Geurhinder en Veehouderij ( 1 januari 2007 in werking getreden) geeft normen voor de 
geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object. De geurbelasting wordt 
berekend en getoetst met het verspreidingsmodel V-stacks vergunning.  Dit geldt voor diersoorten waarvoor 
geuremissiefactoren zijn opgenomen in de Wet Geurhinder en Veehouderij. Voor andere diersoorten worden 
minimale afstanden aangegeven. De gemeente Gemert-Bakel heeft een eigen geurbeleid, de Nota 
gebiedsgericht agrarisch geurbeleid, vastgesteld op 28 juni 2007. Op basis van de hierin genoemde normen 
worden dan ook eventuele belemmeringen berekend. 
 
Cultuurhistorie 
Het plangebied ligt in een jonge ontginning, overwegend bestaande uit landbouwgronden, in een (voorheen) nat 
gebied op de Peelrandbreuk. Het betreft een zogenaamde "boerenuitbreidingsontginning", een vroege jonge 
ontginning, aan de rand van oud cultuurland. Het gebied kent een afwisseling van meer en minder rationeel 
verkavelde percelen. Plaatselijk nog enkele zandpaden. De ontginning is met name tot stand gekomen in de 
periode 1750-1850. Centraal in het gebied ligt de Esperloop, een grotendeels gegraven waterloop, die in 
samenhang met de ontginning van het gebied is gegraven en vergraven. Bij de ruilverkaveling, omstreeks 1975, 
is de voorheen fijnmazige verkaveling van het gebied gewijzigd en uitgedund. Het gebied kent een samenhang 
met de akkercomplexen bij Bakel en met de akker bij Esp. De waardering is redelijk hoog. Het complex staat 
bekend als de Jonge ontginning Geneneindsche Velden. 
 
Archeologie 
Archeologisch gezien heeft het gebied een middelhoge tot hoge verwachtingswaarde op de cultuurhistorische 
waardekaart van de Provincie Noord-Brabant. Het plangebied ligt in een zone met hoge zwarte enkeerdgronden, 
bestaande uit leemarm en zwak lemig fijn zand. Dit geeft aan dat hier vroeger landbouw kan zijn bedreven 
volgens het potstalsysteem. Volgens de geomorfologische kaart ligt het plangebied op een dekzandrug die 
aangeduid is als een mogelijk oud bouwlanddek. Uit onderzoek is gebleken dat dit een aantrekkelijke locatie is 
om zich in het verleden te vestigen.  
 
Planoriëntatie 
 
Natuur en landschap 
De Esperloop wordt niet doorkruist door de planontwikkeling. Nieuwe groenelementen worden ingeplant om de 
bestaande structuur te versterken. De soort elementen worden weergegeven in een beplantingsplan. Dit plan is 
nog niet uitgewerkt in plantsoorten en plantafstanden maar geeft aan waar beplanting komt en hoe hoog deze 
beplanting uitvalt. Er wordt gebruik gemaakt van inheemse soorten die passen in de typologie van het landschap 
van de Geneneind. In het plan wordt ook de locatie van de waterberging in de vorm van een vijver getoond. In de 
bouw zal rekening worden gehouden met de termijnen die de Flora en Faunawet voorschrijft om hinder voor 
dieren te beperken. 
 
Milieu (hinder en veiligheid) 
Onder het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen Milieubeheer moet een groepsrisico voor een beperkt kwetsbare 
locatie verantwoord worden, vanwege een risicofactor in de nabijheid van het plangebied. Het college van 
Burgemeester en Wethouders heeft hiervoor een onderzoek laten uitvoeren. Zij hebben besloten op basis van dit 
onderzoek dat de nabijheid van het bedrijf Marcogas een verantwoord risico inhoudt. 
 
Milieu (geluid) 
Het aspect geluid, zowel verkeerslawaai als industrielawaai is onderzocht en vormt geen belemmering voor de 
realisering van het plan. 
 
Milieu (water) 
Overwegingen 

• Totaal verharde opp. bedraagt circa 1836 m2. 
• T=10, 42,9 mm. Te bergen volume circa 79 m3. 
• T=100, 52 mm. Vrijkomend hemelwater circa 95 m3. 
• GHG bedraagt circa > 100 cm –mv. 
• GLG bedraagt circa > 200 cm –mv. 
• GWT VII*. 
• Leemarm en zwak lemig fijn zand. 
• K-waarde onbekend. 
• Bestemming valt buiten Bestemmingsplan Buitengebied. Direct ten noorden van het plangebied ligt de 

invloedszone van de peelrandbreuk. 
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Conclusie 
De GHG is laag genoeg om voldoende water te laten infiltreren. De k-waarde is niet bekend, maar als de 
waterbergingsvoorziening voldoende is, hoeft er geen wateroverlast plaats te vinden. Het te bergen volume dient 
minimaal circa 78 m3 te bedragen en kan bijvoorbeeld d.m.v. zaksloten of een wadi plaatsvinden. Na een bui 
dient het water binnen 24 uur geïnfiltreerd te zijn. Het verdient wel zorg dat het hemelwater, afkomstig van het 
verharde opp., werkelijk in de waterbergingsvoorziening terecht komt d.m.v. een buis of greppel(s). 
 
Landbouw en veeteelt 
De omringende veehouderijen zijn onderzocht en vormen geen belemmering voor het realiseren van de sporthal 
en sportvelden, noch andersom. 
 
Bodem 
Het bestaande gebruik van de gronden, als bestaand sportveld en als braakliggende akker geven geen 
aanleiding tot het vermoeden van bodemverontreiniging. 
 
Cultuurhistorie  
De plek waar de geplande sporthal is gesitueerd valt aan de zuidwestkant van de Geneneind waar bestaande 
boomopstanden de openheid breken.  De Peelrandbreuk moet volgens het landschapsplan Geneneind duidelijker 
zichtbaar worden gemaakt in het landschap. Een van de voorgestelde mogelijkheden hiervoor is het herstellen 
van het reliëf door afgraven. Dit zal geschieden op het plangebied  van de sportvelden. De vormgeving van de 
sporthal is niet historiserend en kan dat ook vrijwel niet zijn. Er is daarom voor gekozen om het gebouw in te 
planten zodat de zichtbaarheid vanuit de Geneneind verminderd wordt.  
 
Archeologie 
In het plangebied is een gearceerd gedeelte aangeven. Met deze arcering wordt aangegeven dat er voor dat 
gebied een ontgrondingvergunning is afgegeven door de Provincie. Deze heeft de code 2090. In praktijk hoeft dit 
niet te betekenen dat het ook daadwerkelijk ontgrond is. Als men deze gegevens koppelt aan het hoogtebestand 
dan ziet men dat het plangebied van de sporthal daadwerkelijk lager ligt. Het in het oosten aangrenzende 
gearceerde gebied waar de sportvelden zijn gesitueerd liggen niet lager op de hoogtekaart. Dit kan betekenen het 
plangebied voor de sportvelden gebied niet ontgrond is.  

 
Het plangebied voor de sporthal is volgens de Heemkundekring ook gedeeltelijk verstoord. De middelhoge tot 
hoge archeologische verwachting dient daarom te worden bijgesteld naar een lage archeologische verwachting. 
Archeologisch (voor)onderzoek is niet noodzakelijk. Een lid van de archeologische werkgroep van de 
heemkundekring de Kommanderij wordt geïnformeerd over de start van de bouwwerkzaamheden, zodat hij/zij de 
bodemopbouw in kaart kan brengen ten behoeve van de gemeentelijke cultuurhistorische waardenkaart. 
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Wat betreft het plangebied van de sporthal, deze bodem wordt opgehoogd zodat het terrein geëgaliseerd kan 
worden zonder dat het bodemarchief beschadigd wordt. 
 
Financiële haalbaarheid 
Het betreft een initiatief van de Gemeente. Deze heeft hiervoor ruimte gemaakt in haar begroting. Er is reëel 
gezien geen risico op planschade. 
 
 
Maatschappelijke haalbaarheid  
Het project is voorbesproken met de omwonenden en belanghebbenden. Tevens heeft van het project een schetsplan ter 
inzage gelegen. Gedurende deze periode hebben mede-overheden, omwonenden en belanghebbenden kunnen reageren. 
Uit de reacties is gebleken dat het plan op draagvlak in de directe omgeving kan rekenen. 
 
Procedure 
De veranderingen die plaatsvinden zijn te groot om binnenplans vrij te stellen. Er is dan ook een 
bestemmingsplanherziening noodzakelijk.   
 
Afweging en conclusie 
De bouw van de sporthal en de aanleg van de sportvelden betekenen doorgroeiruimte voor de sportverenigingen. 
Sportgelegenheid is een belangrijke voorziening voor de inwoners van een gemeente. De aanwezige natuur en 
landschappelijke waarden worden niet geschaad door de komst van deze voorzieningen, door een zorgvuldige 
inplanting en voldoende draagkracht in de infrastructuur. De aanleg van de hal en de velden is een wenselijke 
ontwikkeling.  
 
 
 
 
 
 


