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Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan ‘Beeksedijk 26 & 28’ 

 

 

 

 

Geachte raad, 

 

Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Beeksedijk 26 & 28‘ ligt tot en met 5 mei 2021 

ter inzage. Op grond van artikel 3.8, van de Wet ruimtelijke ordening, dienen 

wij hierbij zienswijzen in tegen dit bestemmingsplan. 

 

Planbeschrijving 

Het ontwerp Beeksedijk 26 & 28 voorziet in twee ruimtelijke ontwikkelingen aan 

de Beeksedijk 26 en 28. 

Op nummer 26 wordt de (voormalige) agrarische bedrijfsbestemming 

(paardenhouderij) gewijzigd in een niet-agrarische bedrijfsbestemming (statische 

opslag). Ten behoeve van deze wijziging worden van de 5 loodsen er 3 

gesloopt, hetgeen per saldo leidt tot afname van bebouwing van 120 m2.  

Daarnaast wordt een bestaand chaletje binnen de bestemming van het niet-

agrarische bedrijf gebracht met specifieke functie aanduiding ‘Bed and 

Breakfast’ door middel van een koppelteken. 

Op nummer 28 wordt de vigerende woonbestemming meer oostelijk verplaatst 

om voldoende afstand tot het bedrijf te creëren en daarmee tot een goed woon- 

en leefklimaat. Het plangebied is op grond van de Interim 

omgevingsverordening gelegen in de groenblauwe mantel. 

 

Vooroverleg 
Bij brief van 13 januari 2021, kenmerk C2272971/4808199, heeft onze 

Eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling gereageerd op het voorontwerp. Deze brief en 

uw reactie hierop liggen mede aan onze zienswijze ten grondslag.  
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Provinciaal beleidskader 

Het provinciaal ruimtelijk beleid is vastgelegd in de Brabantse Omgevingsvisie. 

De te beschermen provinciaal ruimtelijke belangen zijn vertaald in de Interim 

omgevingsverordening Noord-Brabant (IOV) die op 5 november 2019 in 

werking is getreden. Onze reactie is gebaseerd op deze documenten. Zowel de 

omgevingsvisie als de IOV zijn te raadplegen via 

www.omgevingswetinbrabant.nl 

 

Inhoudelijk standpunt 

In het kader van het vooroverleg zijn opmerkingen gemaakt over de wijze van 

bestemmen betreffende de twee separate ruimtelijke ontwikkelingen en de 

verantwoording van de kwaliteitsverbetering van het landschap. 

In onderhavige zienswijze komen we terug op enkele onderdelen hiervan. 

 

Chalet 

Mede naar aanleiding van de voorontwerpreactie is nu in onderhavig 

bestemmingsplan ervoor gekozen het chalet, binnen de bestemming ‘bedrijf’ te 

brengen via een koppelteken. 

In de eerste plaats merken wij op, dat wij in algemeenheid het werken met 

koppeltekens niet juist vinden, met het oog op zorgvuldig ruimtegebruik en het 

streven om gebouwen, bouwwerken en andere permanente voorzieningen te 

concentreren binnen een bouwperceel (artikel 3.6 lid 1 sub c IOV). Het plan 

geeft geen inzicht waarom in dit geval voor de voorliggende constructie is 

gekozen. 

Daarbij nemen wij tevens mee dat de begrenzing van de bedrijfsbestemming 

nogal ruim getrokken is rondom het gebouwtje. 

Wij verzoeken u een methodiek te kiezen die meer recht doet aan het 

uitgangspunt van zorgvuldig ruimte gebruik. 

 

Kwaliteitsverbetering van het landschap 

Voor beide ruimtelijke ontwikkelingen is gekozen voor landschappelijke 

inpassing.  

 

Niet-agrarische bestemming 
Voor de omzetting van de agrarische bedrijfsbestemming naar een niet-

agrarische bedrijfsbestemming ontbreekt een verantwoording in de Toelichting 

dat de voorgestelde landschappelijke inpassing past binnen de regionale 

afspraken Kwaliteitsverbetering Hart van Brabant. 

In de regionale afspraken wordt een categorie-indeling gehanteerd, waarbij 

voor categorie 2 ruimtelijke ontwikkelingen ingestoken kan worden met een 

landschappelijke inpassing en voor categorie 3 ruimtelijke ontwikkelingen 20% 

van de bestemmingswinst geïnvesteerd dient te worden in het landschap. 

Hoewel in de Toelichting wordt aangegeven dat er per saldo 120 m2 wordt 

gesloopt, neemt het niet weg dat er 2.060 m2 aan bedrijfsbebouwing resteert. 

Bovendien wordt het chaletje aanvullend bij de bedrijfsbestemming betrokken. 

http://www.omgevingswetinbrabant.nl/


 

 

 
 

Datum 

26 april 2021 

Ons kenmerk 

C2278413/4880532 

  3/3 

Met het oog op het feit dat er een omvangrijke bestemming resteert en de 

bovengenoemde aspecten vinden wij de voorgestelde landschappelijke 

inpassing mager. Het plan is op dit onderdeel nog onvoldoende onderbouwd 

op grond van artikel 3.9 lid 2 sub b IOV. 

 
Woonbestemming 

Voor wat betreft de woonbestemming merken wij op dat een voorwaardelijke 

gebruiksbepaling voor de landschappelijke inpassing ontbreekt in het 

bestemmingsplan, zoals die wel in artikel 4.4.2 voor de bedrijfsbestemming is 

opgenomen. Dit is strijdig met artikel 3.9 lid 2 sub a IOV. 

 

Conclusie 

Wij verzoeken u om de onderdelen van het plan die nog niet in 

overeenstemming zijn met de Interim-Omgevingsverordening aan te passen. 

Mocht onze reactie aanleiding geven tot vragen of opmerkingen dan zijn wij 

graag bereid tot nader overleg. 

 

 
 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

 
 

P.M.A. van Beek, 

projectleider uitvoering Wet RO 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
 

 


