
Overzicht overgangsrecht gebruik 
 
Paradijs 35 Elsendorp 

In het geldende bestemmingsplan Gemert-Bakel Buitengebied 2010 is in artikel 32 een 
overgangsregeling opgenomen. Het betreffende artikel bepaalt dat het gebruik van 
grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van de inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. De betreffende 
regeling is echter niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.  
 
Onderzocht is in hoeverre het feitelijk huidig gebruik van de bedrijfswoning als burgerwoning 
in strijd is met voorgaande bestemmingsplannen. Het perceel Paradijs 35 te Elsendorp is 
achtereenvolgens binnen de volgende bestemmingsplannen gevallen: 
- Gemert-Bakel Buitengebied 2010  

(bestemming: Agrarisch- Agrarisch Bedrijf, artikel 5) 
- Gemert-Bakel Buitengebied 2006 (bestemming Agrarisch Bedrijf, artikel 15) 
- Gemert-Bakel Buitengebied 1998 (bestemming Agrarisch Bouwblok, artikel 8) 
- Buitengebied (1985) (bestemming Agrarische doeleinden, intensieve veehouderij, 

mammoetbedrijven -Ai(m)-, artikel 10) 
- Plan in Hoofdzaak ’64 (bestemming Landelijk Gebied I, artikel IIa) 
- Uitbreidingsplan gemeente Gemert herziening van het plan in hoofdzaak (vastgesteld 19 

juni 1952) (bestemming: Agrarische doeleinden) 
- Uitbreidingsplan Gemert in hoofdzaak (vastgesteld 30 november 1939) (bestemming 

Woningen en andere gebouwen behorende bij agrarische bedrijven) 
 
De bewoning door de huidige bewoner is volgens de gemeentelijke woningkaart begonnen in 
augustus 1970.  
 
Toen het gebruik is aangevangen (1970), gold het bestemmingsplan Plan in Hoofdzaak ’64. 
Het perceel Paradijs 35 te Elsendorp was daarin bestemd voor een landbouwbedrijf met 
bijbehorende bouwwerken, waaronder een woning. Alhoewel in het Plan In Hoofdzaak ’64 
geen gebruiksverbod is opgenomen, is op 23 juni 1977 alsnog een gebruiksverbod aan het 
betreffende bestemmingsplan toegevoegd. Dit besluit is op 22 juni 1978 in werking getreden. 
 
In het bestemmingsplan Buitengebied uit 1985 is opgenomen dat het op het tijdstip van 
rechtskracht krijgen van het plan bestaande gebruik mag worden voortgezet, mits de 
afwijking van het plan naar de aard niet wordt vergroot. Dit betekent in praktijk dat als de 
(bedrijfs) woning op 27 januari 1987[1] al als burgerwoning in gebruik was, dit gebruik ook 
mag worden voortgezet. De bewoner van het pand heeft aangetoond dat hij op de peildatum 
werkzaam was bij een ander bedrijf dan gevestigd op deze locatie. Daarmee valt het huidige 
gebruik over het overgangsrecht.  
 
Paradijs 31 Elsendorp 

Onderzocht is in hoeverre het feitelijk huidig gebruik van de bedrijfswoning als burgerwoning 
in strijd is met voorgaande bestemmingsplannen. Ook voor de locatie Paradijs 31 golden 
achtereenvolgend de bestemmingsplannen: 

- Gemert-Bakel Buitengebied 2010 (bestemming Agrarisch- Agrarisch Bedrijf) 
- Gemert-Bakel Buitengebied 2006 (bestemming Agrarisch Bedrijf) 
- Gemert-Bakel Buitengebied 1998 (bestemming Agrarisch Bouwblok) 
- Buitengebied (1985) (bestemming Agrarische doeleinden, intensieve veehouderij, 

mammoetbedrijven -Ai(m)-) 
- Plan in Hoofdzaak ’64 (bestemming Landelijk Gebied I) 
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 Datum rechtskracht krijgen bestemmingsplan. 



- Uitbreidingsplan gemeente Gemert herziening van het plan in hoofdzaak (vastgesteld 
19 juni 1952) (bestemming: Agrarische doeleinden) 

- Uitbreidingsplan Gemert in hoofdzaak (vastgesteld 30 november 1939) (bestemming 
Woningen en andere gebouwen behorende bij agrarische bedrijven) 

 
In het bestemmingsplan Buitengebied uit 1985 is opgenomen dat het op het tijdstip van 
rechtskracht krijgen van het plan bestaande gebruik mag worden voortgezet, mits de 
afwijking van het plan naar de aard niet wordt vergroot. Dit betekent in praktijk dat als de 
(bedrijfs) woning op 27 januari 1987[1] al als burgerwoning in gebruik was, dit gebruik ook 
mag worden voortgezet.  
 
De locatie Paradijs 31 wordt in ieder geval al sinds 22 juni 1978 bewoond door personen die 
geen binding hebben met het op het perceel aanwezig zijnde bedrijf. De bewoner van  het 
object die het in 1978 bewoonde heeft aangetoond dat hij op de peildatum werkzaam was bij 
een ander bedrijf dan gevestigd op deze locatie. Daarmee zou de woning in 1978 reeds 
strijdig met de bestemming worden gebruikt. Deze strijdigheid heeft geduurd tot 13 
september 1999. De strijdigheid heeft opgehouden te bestaan van 13 september 1999 tot 8 
december 1999. Op 8 december 1999 is één van de huidige bewoners van het perceel 
Paradijs 31 te Elsendorp ter plaatse komen wonen. Bovendien heeft de huidige bewoner 
aangetoond dat hij de woning Paradijs 31 te Elsendorp van september 1999 tot januari 2002 
als bedrijfswoning heeft gehuurd, omdat hij tot die tijd werkzaam was op het bedrijf ter 
plaatse.  
 
Het destijds geldende overgangsrecht uit het bestemmingsplan Gemert-Bakel Buitengebied 
1998 geeft aan dat het verboden is gebruik dat op basis van dat bestemmingsplan onder het 
overgangsrecht valt, te hervatten indien dit 3 jaar gestaakt is geweest. Nu het strijdige 
gebruik minder dan 3 jaar gestaakt is geweest, is het overgangsrecht niet komen te vervallen 
en geldt onverkort. Het huidige gebruik valt ook nog onder het momenteel geldende 
overgangsrecht, namelijk dat uit het bestemmingsplan Gemert-Bakel Buitengebied 2010. 
 
Bovendien is ten aanzien van de locatie Paradijs 31 op 5 augustus 1980 een 
bouwvergunning verleend voor het verbeteren van het bestaande woonhuis (onder andere 
bakstenen in plaats van hout). De vergunning is destijds specifiek aangevraagd voor het 
gebruik als woonhuis. Op het moment dat de vergunning werd aangevraagd, werd de woning 
ook als zodanig (en niet als bedrijfswoning gebruikt). Degene die de woning destijds huurde 
van de eigenaar van het bedrijf op de locatie Paradijs 33 te Elsendorp, werkte voor 40 uur 
per week bij een bedrijf in Gemert. Het gebruik als burgerwoning zou daarmee vergund zijn 
indien enerzijds uit de bouwaanvraag zonder meer kan worden afgeleid dat het bouwwerk in 
strijd met het bestemmingsplan zal worden gebruikt, en anderzijds het bevoegde 
bestuursorgaan, zich bewust van het voorgenomen gebruik, de vergunning in weerwil van de 
planvoorschriften heeft verleend.  
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