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HOOFDSTUK 1. INLEIDING 
 
1.1. Aanleiding en doel van het bestemmingsplan 
Het voornemen bestaat om vijf duurzame- en levensbestendige vrijstaande woningen te 
realiseren op het perceel Ronde Akkers ong. (tussen Ronde Akkers 17 en Vlucht 1) te Riel. 
Dit betreft een binnenstedelijke locatie die uitermate geschikt is voor het realiseren van 
woningen, waarbij de ruimtelijke kwaliteit van het lint gerespecteerd en waar mogelijk 
versterkt wordt. In de huidige situatie bevindt zich braak liggend terrein.  

 
De gewenste woningen kunnen niet gerealiseerd worden conform het geldende 
bestemmingsplan “Kom Riel” vastgesteld op 19 juni 2007. Het plangebied heeft namelijk 
al de bestemming ‘Wonen’, maar door het ontbreken van bouwvlakken is het niet mogelijk 
om vijf woningen te bouwen. Om deze reden is een herziening van het bestemmingsplan 
noodzakelijk op deze locatie. Onderhavig bestemmingsplan geeft de nieuwe kaders aan 
het plangebied en maakt het mogelijk om de gewenste woning te realiseren.  
 
Het voornemen bestaat om op enkele braakliggende percelen aan de Ronde Akkers 5 
vrijstaande woningen te bouwen. Het schetsplan is in figuur 1 weergegeven.  
 

 
Figuur 1 Percelen nieuwe situatie 

Het terrein wordt gesplitst in 5 percelen. Op ieder perceel zal 1 woning gerealiseerd 
worden. Aan de achterzijde sluiten de percelen aan op de percelen van de gebouwen aan 
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de Dorpsstraat. De voorgevelrooilijn van de woningen zal aansluiten bij de huidige 
woningen aan de Ronde Akkers. Iedere woning krijgt een eigen inrit met 2 
parkeerplaatsen. De inritten sluiten aan op de Ronde Akkers. Hier worden tevens 4 nieuwe 
langsparkeerplekken gerealiseerd in plaats van de 4 huidige langsparkeerplekken die 
zullen verdwijnen. De bomen aan de straat blijven behouden. De woningen krijgen een 
maximale bouwhoogte van 9 meter en een maximale goothoogte van 4,5 meter.  
 
1.2. Ligging en begrenzing plangebied 
Het plangebied is gelegen aan het adres Ronde Akkers ong. (tussen Ronde Akkers 17 en 
Vlucht 1) te Riel. Riel is een dorp in de gemeente Goirle, gelegen in de provincie Noord-
Brabant.  

 
In het noorden wordt het plangebied begrensd door een nieuwbouwwoning die door het 
bestemmingsplan ‘Ronde Akkers’ vastgesteld op 11 september 2018, gerealiseerd kan 
worden. Het oosten van het plangebied grenst aan de achtertuinen van de woningen in de 
Dorpstraat. De zuidkant van het plangebied wordt begrensd door de parkeerplaatsen van 
supermarkt Boerenschuur. De westkant van het plangebied wordt begrensd door de straat 
Ronde Akkers, met woningen gesitueerd aan de Ronde Akkers.  
 
Kadastraal staat het plangebied bekend als de gemeente Goirle, sectie F en 
perceelnummers: 1535, 1537, 1544, 1545, 15461. Het plangebied heeft een oppervlakte 
van circa 7.354 m2.  
 

 
Figuur 2 Begrenzing plangebied met kadastrale percelen 

  

                                            
1 Inmiddels zijn de perceelnummers iets gewijzigd. F1537 en F1535 zijn gewijzigd naar F1559, F1560,    
  F1561 en F1562 
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1.3. Vigerende bestemmingsplannen 
Tot het moment waarop het voorliggende bestemmingsplan in werking treedt, 
gelden in het plangebied het volgende bestemmingsplan. 
 

Bestemmingsplan Vastgesteld Goedkeuring GS Inwerking ABRvS 

Kom Riel  19 juni 2007 13 september 2007 8 november 2007 n.v.t. 

 
Het plangebied heeft op grond van het bestemmingsplan ‘Kom Riel’ de 
bestemming ‘Woondoeleinden’. Het bouwen van vijf woningen is ter plaatse niet 
toegestaan omdat ter plaatse geen bouwvlak op de verbeelding is opgenomen. 
Onderstaande afbeelding geeft een uitsnede van de geldende verbeelding weer. 
 
 

1.4. Bij het plan behorende stukken 
Dit bestemmingsplan bestaat uit drie delen: een verbeelding waarop onder meer 
de bestemmingen in het plangebied zijn aangegeven, planregels waarin de bouw- 
en gebruiksmogelijkheden voor de op de verbeelding vermelde bestemmingen zijn 
opgenomen en deze toelichting waarin de achtergronden van het 
bestemmingsplan zijn beschreven. De verbeelding vormt samen met de regels het 
juridisch bindende deel van het bestemmingsplan. In deze toelichting worden 
onder andere de keuzes die in het bestemmingsplan worden gemaakt nader 
gemotiveerd en verantwoord. Hierin staat ook de inhoud van het vigerend beleid 
beschreven en met welke (milieu)planologische aspecten rekening is gehouden.  
 

1.5. Leeswijzer 
Deze toelichting bestaat uit acht hoofdstukken. Na dit inleidende hoofdstuk, wordt 
in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van het plangebied. Hoofdstuk 3 gaat in 
op het beleidskader van rijk, provincie en gemeente. Het thematische beleidskader 
komt aan de orde in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 worden milieuaspecten 

Figuur 3 Uitsnede verbeelding vigerend bestemmingsplan 'Kom Riel' met plangebied rood omkaderd (bron: 
ruimtelijkeplannen.nl) 
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behandeld. Hoofdstuk 6 gaat in op de wateraspecten. De opzet van de planregels 
wordt in hoofdstuk 7 besproken, gevolgd door de uitvoerbaarheid in hoofdstuk 8. 
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HOOFDSTUK 2. BESCHRIJVING PLANGEBIED 
 
Voor het opstellen van een bestemmingsplan is het van belang dat de 
uitgangssituatie, ofwel de bestaande situatie, goed in beeld wordt gebracht. In dit 
hoofdstuk volgt een beschrijving van deze situatie door middel van een beschrijving 
van de historische ontwikkeling, de ruimtelijke en functionele structuur. Vervolgens 
wordt de voorgestane ontwikkeling besproken.  

 
2.1. Historische ontwikkeling 

Het dorp Riel is samengesteld uit de gehuchten Brakel, Zandeind en de dorpskom 
of Kerkeind. Brakel is daarvan het oudste buurtschap, waar al in de prehistorische 
en Romeinse tijd bewoners gevestigd waren. Zo zijn in 1840 op de heide onder 
Brakel meer dan 50 urnen opgegraven. 
 

 
Figuur 4 Situatie Riel omstreeks 1900 (plangebied rood omcirkeld) 

Riel is een typisch Brabants esdorp. De dorpen zijn hier niet, zoals in Drenthe, 
concentrisch van vorm, maar langgerekt. Deze zogenaamde kransakkerdorpen 
breidden zich uit naarmate de beschikbare bouwgrond rondom de akkers vol 
raakte. Nieuwe vestigingen vonden dan wat verderop aan de kronkelige weg 
rondom de akkers plaats. Dit nederzettingspatroon is in Riel goed bewaard 
gebleven. Een bijzonderheid is dat de eerste ontginningsactiviteiten hier al in de 7e 
eeuw moeten hebben plaatsgevonden. De blokvormige verkaveling, waarbij akkers 
door hagen en houtwallen omringd werden om het vee te weren, is in Riel nog 
steeds te herkennen. In de eeuwen vóór het gebruik van kunstmest werden de 
akkers vruchtbaarder gemaakt door er zoden op te leggen die met dierlijke mest 
waren vermengd. Dit verklaart het holle, hoge karakter van de oude akkers. 
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In de 12e eeuw kwam er in Riel een opleving in de ontginning van de woeste 
gronden, doordat een kerkelijke instelling zich hierop toelegde. Later, toen Brabant 
door de Staten-Generaal tot Generaliteitsland was verklaard en als een wingewest 
werd uitgebuit, hadden de boeren weinig reden en mogelijkheden om hun 
arsenaal uit te breiden. De meeste boerderijen ter plaatse dateren uit het einde 
van de 19e eeuw, omdat bij een grote brand in 1877 vele hoeven verloren gingen. 
Riel maakte deel uit van de heerlijkheid Hilvarenbeek, maar lag echter daarvan 
gescheiden door het grondgebied van Goirle.  
 

2.2. Ruimtelijke en functionele structuur 
Het plangebied bevindt zich tussen de Dorpstraat en Ronde Akkers in de kern Riel 
en heeft een oppervlakte van circa 7.354 m2. Kadastraal staat het plangebied 
bekend als de gemeente Goirle, sectie F en perceelnummers: 1535, 1537, 1544, 
1545, 1546. In de huidige situatie ligt het plangebied geheel braak.   
 

2.3. Technische infrastructuur 
Binnen het plangebied bevinden zich geen belangrijke technische infrastructurele 
voorzieningen met ruimtelijke relevantie. 
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HOOFDSTUK 3. RUIMTELIJK BELEIDSKADER 
 
Dit hoofdstuk geeft een korte weergave van het bij het opstellen van dit 
bestemmingsplan van kracht zijnde ruimtelijke beleidskader. 

  

3.1. Rijk 
 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een nieuw, integraal kader 
voor het ruimtelijke en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. Op 13 maart 2012 is de 
SVIR vastgesteld. In de SVIR schetst het kabinet hoe Nederland er in 2040 zou 
moeten uitzien: concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. Daarbij streeft het 
Rijk naar een aanpak die ruimte geeft aan regionaal maatwerk, de gebruiker voorop 
zet, investeringen scherp prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en 
infrastructuur met elkaar verbindt. Bij deze aanpak hanteert het Rijk een filosofie 
die uitgaat van vertrouwen, heldere verantwoordelijkheden, eenvoudige regels en 
een selectieve rijksbetrokkenheid. 

 
Daarnaast verstevigt de SVIR het motto 'decentraal wat kan, centraal wat moet'. 
De verantwoordelijkheid om te sturen in de ruimtelijke ordening wordt door de 
SVIR nog meer bij de provincies en gemeenten gelegd. Zo laat het Rijk de 
verantwoordelijkheid voor de afstemming tussen verstedelijking en groene ruimte 
op regionale schaal over aan provincies. Dit houdt in dat de betekenis van de 
nationale structuurvisie voor het bestemmingsplangebied zodoende zeer beperkt 
blijft.  
 
De SVIR richt zich op een dusdanig schaalniveau en is als gevolg daarvan ook van 
een zeker (hoog) abstractieniveau, dat hieruit geen concrete beleidskaders 
voortkomen voor onderhavig bestemmingsplan. Door decentralisatie van 
bevoegdheden wordt het relevante beleidskader gevormd door de provincie 
Noord-Brabant en gemeente Goirle.  

   
Conclusie 
Dit rijksbeleid werkt niet door in onderhavig plan. De afweging vindt voor 
onderhavige planontwikkeling decentraal plaats.  

   
Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid 
In de zogenaamde Realisatieparagraaf (‘Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid’) zijn 
alle nationale ruimtelijke belangen uit de verschillende Planologische Kern 
Beslissingen en de voorgenomen verwezenlijking daarvan gebundeld. Daarbij 
wordt onder meer ingezet op zuinig ruimtegebruik, de bescherming van kwetsbare 
gebieden en op bescherming van het land tegen overstromingen en wateroverlast. 
In de Realisatieparagraaf benoemt het kabinet ruim 30 nationale ruimtelijke 
belangen en de instrumenten om die uit te voeren. De Realisatieparagraaf is 
toegevoegd aan de Nota Ruimte en heeft de status van structuurvisie. 
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Conclusie 
Dit rijksbeleid werkt niet direct door in onderhavig plan. De afweging vindt voor 
onderhavige planontwikkeling decentraal plaats. 

 
AMvB Ruimte 
In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) stelt het Rijk een aantal 
regels voor met betrekking tot de inhoud van bestemmingsplannen. De 
onderwerpen betreffen: project mainportontwikkeling Rotterdam, 
kustfundamenten, grote rivieren, Waddenzee en waddengebied en defensie (met 
uitzondering van radar). Voor de in het Barro genoemde onderwerpen moeten op 
grond van de Wet ruimtelijke ordening alle bestemmingsplannen binnen een jaar 
aan de bepalingen uit het Barro voldoen.  
 
Conclusie  
Het Barro heeft geen betrekking op het onderhavig bestemmingsplan.  
 
Ladder voor duurzame verstedelijking 
Om zorgvuldig ruimtegebruik te bevorderen is per 1 oktober 2012 de ladder voor 
duurzame verstedelijking in artikel 3.1.6 Bro opgenomen, de ladder ziet op een 
zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en 
infrastructurele besluiten. De ladder is een motiveringsinstrument dat verplicht 
moet worden toegepast bij elk ruimtelijk besluit dat een 'nieuwe stedelijke 
ontwikkeling' mogelijk maakt. Wat er onder een nieuwe stedelijke ontwikkeling 
wordt verstaan, is in artikel 1.1.1 Bro bepaald: "De ruimtelijke ontwikkeling van een 
bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, 
woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen." Uit de jurisprudentie 
komt naar voren dat het wel een nieuwe stedelijke ontwikkeling van enige omvang 
moet zijn. 
 
Per 1 juli 2017 is een gewijzigde ladder in werking getreden. Hierin is de tekst van 
de ladder teruggebracht naar de essentie, namelijk de noodzaak om aan te geven 
dat de voorgenomen nieuwe stedelijke ontwikkeling voorziet in een behoefte plus 
een motivering indien de stedelijke ontwikkeling niet binnen bestaand stedelijk 
gebied kan worden gerealiseerd: "De toelichting bij een bestemmingsplan dat een 
nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een beschrijving van de 
behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die ontwikkeling 
mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet 
binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien."(artikel 
3.1.6, tweede lid, Bro).  
 
Uit jurisprudentie blijkt dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
woningbouwontwikkelingen vanaf 12 woningen beschouwt als een nieuwe 
stedelijke ontwikkeling. Het voorliggende initiatief maakt de realisatie van vijf 
woningen mogelijk en wordt daarmee niet beschouwd als stedelijke ontwikkeling 
waarvoor de ladder voor duurzame verstedelijking doorlopen moet worden. 
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Conclusie 
De ladder voor duurzame verstedelijking hoeft niet doorlopen te worden, 
aangezien sprake is van de bouw van slechts 5 woningen. 
 
Crisis- en herstelwet 
Met de Crisis- en herstelwet (Chw) wil het kabinet de procedures voor grote 
projecten versnellen. Hiermee wordt een stap gezet om de gevolgen van de 
economische crisis te bestrijden. De Chw zorgt voor een toename van het aantal 
kwalitatief goede woningen en bedrijfslocaties. Integrale gebiedsontwikkeling 
krijgt een belangrijke impuls. Op het gebied van bedrijventerreinen ligt de nadruk 
op herstructurering. De regels uit de Chw betreffen in deze vooral het 
bestuursprocesrecht waardoor de doorlooptijd van procedures voor in de wet 
aangewezen projecten kan worden verkort. 
 
Conclusie 
De Chw is niet van toepassing op onderhavig bestemmingsplan omdat dit plan niet 
kan worden aangemerkt als een besluit dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking 
van een ruimtelijk project zoals omschreven in de Chw. 
 

3.2. Provincie 
 
Omgevingsvisie Noord-Brabant 
Op 14 december 2018 hebben de Provinciale Staten de omgevingsvisie Noord-
Brabant vastgesteld. Deze omgevingsvisie vervangt de voorheen geldende 
structuurvisie. Met de omgevingsvisie formuleert de provincie haar ambitie over 
hoe zij de Brabantse leefomgeving er in 2050 uit wil zien. Daarbij stelt zij 
tussendoelen voor 2030, maar legt nu nog niet vast hoe zij die doelen wil bereiken. 
De provincie wilt daarmee ruimte bieden voor inbreng vanuit partijen en 
disciplines. Om hiermee aan de slag te gaan is volgens de provincie een verdere 
uitwerking van de ambities nodig in de vorm van programma’s.  
 
Met de visie geeft de provincie aan wat zij belangrijk vindt voor de verbetering en 
duurzame ontwikkeling van Brabant. Daarbij legt zij de focus op vier hoofdopgaven 
voor de middellange en lange termijn: werken aan energietransitie, een 
klimaatproof Brabant, de slimme netwerkstad en een concurrerende duurzame 
economie. Deze vier hoofdopgaven staan ten dienste van de basisopgave: werken 
aan veiligheid, gezondheid en omgevingskwaliteit. 
 
Om te komen tot de slimme netwerkstad richt de provincie zich op duurzame 
verstedelijking. Zij wil daarin richting geven door middel van het bevorderen van 
regionale afspraken, het sturen op zorgvuldig ruimtegebruik en het periodiek 
opstellen van prognoses. Verder wil zij een actieve rol spelen om beweging te 
stimuleren (o.a. door samen te werken bij gebiedsopgaven en bij het opstellen van 
uitvoeringsprogramma’s) en gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken. 
 
Conclusie  
De betreffende ontwikkeling vindt plaats binnen het bestaand stedelijk gebied en 
voldoet daarmee aan de provinciale omgevingsvisie van zorgvuldig ruimtegebruik. 
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Nadere regels van de provincie Noord-Brabant voor ruimtelijke projecten zijn 
opgenomen in de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant. Hierna wordt 
ingegaan op deze verordening.  

 
Interim omgevingsverordening Noord-Brabant 
Op 25 oktober 2019 hebben Provinciale Staten de “Interim omgevingsverordening 
Noord-Brabant” (hierna; IOV) vastgesteld. De IOV is op 5 november 2019 inwerking 
getreden. De IOV is tot stand gekomen door de verschillende regelingen op 
provinciaal niveau over de fysieke leefomgeving samen te voegen. Dit betekent dat 
de regels betrekking hebben op milieu, natuur, ruimtelijke ordening, water, bodem 
en wegen. De IOV is daarbij een eerste stap op weg naar een 
omgevingsverordening, die op grond van de Omgevingswet wordt vastgesteld en 
die verplicht is voor provincies. Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 
januari 2021 in werking. De IOV vervangt zes provinciale verordeningen en heeft 
de status van: 

 Milieuverordening gebaseerd op artikel 1.2. Wet milieubeheer; 

 Verordening wegen gebaseerd op artikel 57 Wegenwet en artikel 2A 
Wegenverkeerswet;  

 Verordening Ontgronden gebaseerd op artikel 5, tweede lid, en artikel 7, 
tweede lid, Ontgrondingenwet; 

 Verordening natuurbescherming gebaseerd op diverse artikelen uit de Wet 
natuurbescherming; 

 Verordening ruimte gebaseerd op artikel 4.1. Wet ruimtelijke ordening en de 

 Verordening water gebaseerd op diverse artikelen in de Waterwet 
 
De IOV is beleidsneutraal van karakter. Dat betekent dat de huidige regels zijn 
gehandhaafd met het huidige beschermingsniveau en dat er in beginsel geen 
nieuwe beleidswijzigingen zijn doorgevoerd. 
 
Enkele inhoudelijke wijzigingen zijn echter wel aangebracht. In hoofdlijnen gaat het 
om: 
- een meer gebruiksvriendelijke opbouw met regels die per gebruikersgroep 

(burgers en bedrijven, gemeenten, waterschap) bij elkaar staan en minder losse 
bijlagen; 

- aanpassingen waardoor de regels straks beter passen in het systeem van de 
Omgevingswet; 

- aanpassingen vanwege de vastgestelde omgevingsvisie, zoals de nieuwe 
manier van samenwerken en meer inzet op omgevingskwaliteit. 

 
Zo wordt onderscheid gemaakt tussen rechtstreeks werkende regels voor burgers 
en bedrijven en instructieregels voor gemeenten. De instructieregels voor 
gemeenten hebben tot doel dat de gemeenteraad de, in de omgevingsverordening 
opgenomen voorwaarden betrekt bij de vaststelling van een bestemmingsplan. 
Vooruitlopende op de Omgevingswet richten de instructieregels zich op een 
evenwichtige toedeling van functies (in plaats van het bestemmen van 
ontwikkelingen). Dit betekent dat de regels ook vanuit functies (van gebieden) zijn 
opgebouwd. Daarnaast richten de regels zich op een goede omgevingskwaliteit, 
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inclusief een veilige en gezonde leefomgeving (in plaats van een goede ruimtelijke 
kwaliteit). 
 
De provincie wil de omgevingskwaliteit van Brabant bevorderen, in combinatie met 
een veilige en gezonde leefomgeving. Bij omgevingskwaliteit gaat het om de 
kwaliteit van een plek of gebied, die wordt bepaald door een goed samenspel van 
herkomstwaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. 
 
Op de kaart bij de omgevingsverordening wordt onderscheid gemaakt in 
“Stedelijke gebied” en “Landelijk gebied”.  
  

 
Figuur 6 Uitsnede kaart interim omgevngsverordening 

Conclusie 
Het plangebied is binnen de VR aangeduid als 'bestaand stedelijk gebied: stedelijk 
concentratiegebied'. Bestaand stedelijk gebied is gebied dat het bestaande 
ruimtebeslag van een kern bevat ten behoeve van een samenhangende ruimtelijke 
structuur van stedelijke functies. Op deze gronden mogen stedelijke 
ontwikkelingen plaatsvinden. Daarnaast geldt ter plaatse van het plangebied de 
milieuzone ‘grondwaterbeschermingsgebied’. Grondwaterbeschermingsgebieden 
liggen rondom waterwingebieden. Binnen grondwaterbeschermingsgebieden 
mag, voor bijvoorbeeld funderingen of kelders, op grond van de Interim 
Omgevingsverordening Noord-Brabant zonder (start)melding niet dieper worden 
gegraven dan 3 meter onder het maaiveld, om de kwaliteit van het grondwater te 
beschermen. Tot een diepte van 3 meter onder het maaiveld zijn de risico’s voor 
het grondwater beperkt. Deze regels zijn overgenomen in het bestemmingsplan, in 
de vorm van een grens aan de maximale verticale diepte van een bouwwerk. 
Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen 
waarmee wordt toegestaan om een bouwwerk te bouwen dat dieper ligt dan 3 
meter beneden maaiveld. Er worden geen belemmeringen verwacht ten aanzien 
van deze gebiedsaanduiding. 
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De voorgestane ontwikkeling is zodoende in overeenstemming met het provinciale 
beleid. 
 

3.3. Gemeente 
 

Structuurvisie 
De structuurvisie, vastgesteld door de gemeenteraad op 20 juli 2010, biedt het 
kader voor het te voeren ruimtelijke beleid tot 2020. Het omvat de visie en de 
hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid. Het plangebied is in de structuurvisie onder 
meer aangewezen voor het beheer en de intensivering van het stedelijk gebied. 
Daarnaast past de ontwikkeling bij het beleidsuitgangspunt ‘Dorps’ bouwen aan de 
linten. 
 

 
Figuur 7 Structuurvisiekaart met ligging plangebied (gele cirkel)  

Conclusie 
De beoogde ontwikkeling is in overeenstemming met dit gemeentelijk beleid. 
 
Bestemmingsplan 
Tot het moment waarop het voorliggende bestemmingsplan in werking treedt, 
geldt in het plangebied het bestemmingsplan ‘Kom Riel’. Op basis van dit 
bestemmingsplan is het plangebied bestemd voor ‘Woondoeleinden’. Deze 
bestemming staat de functie ‘Wonen’ toe op de percelen. Echter is de bouwlocatie 
niet voorzien van bouwvlakken. Hiermee staat het bestemmingsplan de bouw van 
vijf woningen niet toe.  
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Conclusie 
Om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken, is onderhavig bestemmingsplan 
opgesteld. 
 
Stedenbouwkundige notitie 'Inbreidingsmogelijkheden kom Riel' 
In 2005 heeft de gemeenteraad de stedenbouwkundige notitie 
'Inbreidingsmogelijkheden kom Riel' vastgesteld. Deze notitie vormt het 
toetsingskader waaraan toekomstige initiatieven stedenbouwkundige 
geobjectiveerd kunnen worden beoordeeld op hun aanvaardbaarheid. Volgens 
deze notitie maken de percelen gelegen aan de Ronde Akkers deel uit van (de 
achterliggende terreinen van) deelgebied 1, het Dorpslint. Met betrekking tot de 
bebouwing aan het Dorpslint Kerkstraat/ Dorpstraat/ Zandeind zijn 
stedenbouwkundige randvoorwaarden gesteld. Voor de achterterreinen van het 
Dorpslint, waar onderhavig plangebied gesitueerd is, gelden eveneens 
randvoorwaarden.  
 
De toetsing vindt plaats op basis van gebiedsgerichte criteria die zijn ontleend aan 
de ter plaatse aanwezige stedenbouwkundige kwaliteiten. Voor de achterterreinen 
van deelgebied 1 zijn de volgende stedenbouwkundige randvoorwaarden 
geformuleerd: 
- Het achterterrein gelegen tussen Valboompad, Peelland, Maasland en de 

Meierij is dusdanig waardevol voor de structuur en het karakter van het dorp 
dat deze gevrijwaard dient te blijven van bebouwing. 

- Het achterterrein gelegen tussen Blokakkers, Speelman, en Ronde Akkers biedt 
mogelijkheden voor ontwikkeling mits dit plaatsvindt op basis van behoud van 
zichtlijnen tussen woonwijk en lint. Daarnaast dient de karakteristiek van het 
lint gerespecteerd te worden.  

- Nieuwe invullingen in het gebied dienen bij te dragen aan een grotere 
herkenbaarheid van het Dorpslint door een grotere zichtbaarheid van de 
‘achterkant’ mogelijk te maken, bijvoorbeeld door middel van: 

1. Bebouwing met beperkte hoogte direct gelegen achter het lint; 
2. Nieuwe routes mogelijk in combinatie met bebouwing in een strook 

langs de bestaande woonwijk; 
3. Lage strokenbebouwing loodrecht op het lint met grote ruimten tussen 

de stroken. 
- Er wordt gestreefd naar een grotere samenhang tussen de achterterreinen van 

het lint; nieuwe ontwikkelingen kunnen bijdragen aan het creëren van meer 
samenhang. 

- Mits de uiterlijke vorm niet afwijkt van het bestaande beeld zou het mogelijk 
zijn bestaande bebouwing te herontwikkelen ten behoeve van 
seniorenhuisvesting (evt. in de vorm van meergezinswoningen). 

- Parkeren geschiedt in principe geheel op eigen terrein, behoudens gevallen 
waarin dit stedenbouwkundig tot ongewenste oplossing zou leiden. 

- Op het terrein van de voormalige gemeente erf aan de Beatrixstraat kan, zo 
mogelijk uitgebreid met delen van aanliggende percelen, een inbreiding 
plaatsvinden met woningbouw. 
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Conclusie 
De voorgestane ontwikkeling is, bij naleving van de stedenbouwkundige 
uitgangspunten als beschreven in paragraaf 4.1, in overeenstemming met dit 
gemeentelijk beleid. 
 
Integraal Dorpsontwikkelingsplan Riel 
De percelen liggen in deelgebied 1: het Dorpslint. Dit wordt gevormd door het 
oorspronkelijke dorpslint Alphenseweg – Kerkstraat – Dorpstraat – Zandeind en 
Tilburgseweg met de bijbehorende diepe achterterreinen zoals dit van oudsher 
onderdeel uitmaakten van het lint. De Goirleseweg, de Groene Driekhoek en de 
Oude Tilburgsebaan vallen ook in dit deelgebied vanwege de grote 
cultuurhistorische en stedenbouwkundige samenhang. Het dorpslint kent 
afwisselend aaneengesloten en vrijstaande bebouwingselementen. In dit 
deelgebied is het Dorpsplein gelegen waar onder andere de kerk, 
ontmoetingscentrum De Leybron en de Kosterei aan grenzen. Voor de diepe 
achterterreinen aan dit lint worden plannen uitgewerkt voor inbreidingslocaties 
(woningbouw). 
 
Conclusie 
De percelen liggen in deelgebied 1: achterliggend terrein Dorpstraat. Het plan sluit 
daarom aan bij het dorpsontwikkelplan van Riel. 
 
Toekomstvisie 
In 2013 is door de gemeenteraad de “Toekomstvisie gemeente Goirle 2020” 
vastgesteld onder de titel “Thuis in Goirle: groen, sociaal, ondernemend” 
vastgesteld. Kortweg werd aan dit document de subtitel “Toekomstvisie 
2020”gegeven. Deze visie -gebaseerd op de drie kernbegrippen ‘groen, sociaal en 
ondernemend’- dient als leidraad voor de toekomstige beleidsontwikkeling. 
De ambitie voor Goirle in 2020 luidt: Onze inwoners voelen zich thuis in de 
gemeente Goirle, want Goirle is een groene, sociale en ondernemende gemeente. 
 
Goirle is Groen 
De gemeente Goirle wordt gekenmerkt door het dorpse en landschappelijke 
karakter en is een prettige en groene woonomgeving, gelegen in het prachtige 
groen (bossen, beken, Regte Heide) en nabij de grote stad. 
 
Goirle is Sociaal 
De gemeente Goirle is een dynamische en levendige gemeente. De onderlinge 
sfeer is goed, open en positief. Ieder handelt vanuit zijn of haar eigen 
verantwoordelijkheid. Problemen worden door onze inwoners zoveel als mogelijk 
zelf opgelost. In laatste instantie biedt de gemeente een vangnet voor diegenen 
die daarop zijn aangewezen. We denken en handelen vanuit de ´menselijke maat´. 
De inwoners kennen elkaar en zijn betrokken bij hun directe naaste omgeving maar 
juist ook in buurten en wijken. We zijn er voor elkaar en zorgen voor elkaar als dat 
nodig is. Goirle heeft een actief verenigingsleven en er zijn veel vrijwilligers. We 
zijn trots op ons eigen karakter en onze eigen identiteit en houden deze graag in 
stand. 
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Goirle is Ondernemend 
Binnen de gemeente Goirle zijn voldoende voorzieningen voor wonen, leven, 
onderwijs, recreatie en zorg aanwezig voor jong en oud, voor ieder wat wils. 
Economische ontwikkelingen in dat kader worden waar mogelijk ondersteund. In 
onze afwegingen maken we een verantwoorde keuze gericht op duurzaamheid. 
Daarbij wegen we economische en ecologische argumenten in samenhang en 
zorgen we voor balans. We staan open voor nieuwe initiatieven van burgers, 
organisaties en ondernemers; soms initiëren we deze initiatieven zelf als we 
kansen zien of iets willen bereiken. Als gemeente kiezen we hierbij bij voorkeur 
een regierol. 
 
Conclusie 
Met de ontwikkeling wordt ruimte gegeven aan een particulier initiatief om 
onbebouwde percelen in te zetten voor woningbouw. De ontwikkeling past binnen 
de gestelde kaders uit de Toekomstvisie.  
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HOOFDSTUK 4. THEMATISCHE BELEIDSKADERS 
 
In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van de bij het opstellen van dit 
bestemmingsplan van kracht zijnde beleidskaders ten aanzien van de in relatie tot 
het plan relevante thema's. Daar waar nodig, wordt dieper ingegaan op de keuzes 
die in het plan zijn gemaakt op basis van de kaders. Milieuaspecten en water 
komen aan bod in de volgende hoofdstukken.  

  
4.1. Stedenbouwkundige uitgangspunten en welstand 

 
Stedenbouwkundige uitgangspunten 
Er wordt medewerking aan het plan verleend op basis van een aantal 
stedenbouwkundige uitgangspunten. Deze zijn: 
- De woningen moeten vrijstaand, met ruimte tussen de bebouwing, worden 

gesitueerd; 
- De woningen moeten levensloopbestendig en duurzaam zijn; 
- Bestaande bomen langs de Ronde Akkers moeten behouden blijven; 
- Op eigen terrein moet voorzien worden in de parkeerbehoefte.  

 
Welstand 
Bouwplannen moeten onder meer worden getoetst aan 'redelijke eisen van 
welstand', aldus de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Naast het 
bestemmingsplan is het welstandsbeleid een middel om de ruimtelijke kwaliteit 
van de publieke omgeving te waarborgen bij de bouwplannen die in de gemeente 
worden gerealiseerd. Sinds 1 juli 2004 moet iedere gemeente de gehanteerde 
welstandscriteria vastleggen in een Welstandsnota, die door de gemeenteraad 
moet worden vastgesteld. In Goirle is dat gebeurd op 11 maart 2014. De 
welstandsnota heeft een duidelijke relatie met bestemmingsplannen. Het 
bestemmingsplan beschrijft naast de toegelaten functies in stedenbouwkundige 
termen de toegestane bouwmassa's in een gebied en de plaats waar deze mogen 
worden gebouwd. Het is de taak van welstandsbeleid te borgen dat bij 
veranderingen de verschijning van de bouwmassa's passend is en blijft in de 
omgeving. De Welstandsnota verdeelt de gemeente hiertoe in verschillende 
soorten gebieden, ieder met hun eigen gebiedsgerichte criteria. Voor de 
gedetailleerde regeling wordt verwezen naar de welstandsnota.  
 

4.2. Archeologie, cultuurhistorie en monumentenzorg 
 

Archeologie 
Omdat in groeiende mate het Europese archeologische erfgoed werd bedreigd, is 
in 1992 het Verdrag van Malta tot stand gekomen. Uitgangspunt van dit verdrag is 
het archeologisch erfgoed zo veel mogelijk in situ te behouden. Waar dit mogelijk 
is, dient het bodemarchief met zorg ontsloten te worden. Bij het ontwikkelen van 
ruimtelijk beleid moet het archeologisch belang vanaf het begin meewegen in de 
besluitvorming. Om dit meewegen te laten plaatsvinden wordt, naast de in 
ontwikkeling zijnde regelgeving en beleid, een economische factor toegevoegd. De 
kosten voor het zorgvuldig omgaan met het bodemarchief, in casu de kosten voor 
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inventarisatie, (voor)onderzoeken, bodemonderzoek en documentatie, worden 
door de initiatiefnemer betaald. 
 
Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg in werking 
getreden. Hiermee is het Verdrag van Malta in de Nederlandse wetgeving 
geïmplementeerd. Dit betekent onder meer het volgende: 
- de introductie van het veroorzakersprincipe, waardoor de kosten van 

archeologische onderzoek verhaald kunnen worden op de verstoorder; 
- de verankering van de archeologische monumentenzorg in de ruimtelijke 

ordening. 
 

In wetgeving is de omgang met archeologisch erfgoed geregeld en zijn enkele 
uitgangspunten en doelstellingen gesteld. Zo kan iedere initiatiefnemer van 
projecten waarbij de bodem verstoord wordt, verplicht worden gesteld om een 
rapport over te leggen waaruit de archeologische waarde van het te verstoren 
terrein (het plangebied) blijkt. Voor een dergelijk rapport is archeologisch 
onderzoek vereist. Dit bestaat in de eerste plaats uit vooronderzoek: het 
bureauonderzoek en/of inventariserende veldonderzoek, elk met bijbehorende 
standaardrapportages. Tijdens het bureauonderzoek wordt gekeken naar wat er in 
historisch, archeologisch en aardwetenschappelijk opzicht al bekend is over het 
plangebied. De volgende fase bestaat in veel gevallen uit een veldonderzoek. 
Dergelijk onderzoek heeft als doel kansrijke en kansarme zones te karteren. Hierbij 
kan booronderzoek plaatsvinden alsmede proefsleuvenonderzoek. De resultaten 
dienen vervolgens te worden gewaardeerd. Tijdens de waarderende fase wordt 
van de aangetroffen vindplaatsen, ook wel site genoemd, de omvang, aard, 
datering en fysieke kwaliteit vastgesteld om zo tot een oordeel over de 
behoudenswaardigheid te komen. Op basis van dit oordeel neemt de betrokken 
overheid een (selectie)besluit hoe met eventueel aanwezige vindplaatsen dient te 
worden omgegaan. 

 
Bureauonderzoek en verkennend onderzoek 
Er is door Salisbury Archeologie BV een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd 
voor het plangebied. Dit onderzoek is uitgevoerd om te bepalen wat de 
archeologische verwachting is in het plangebied. Het onderzoek is opgenomen in 
de bijlagen. Hierna worden de belangrijkste conclusies beschreven. 
 
Uitgaande van de bij het bureauonderzoek gebruikte bronnen komen binnen het 
plangebied waarschijnlijk hoge zwarte enkeerdgronden op lemig fijn zand voor. 
Enkeerdgronden worden gekenmerkt een humushoudende bovengrond, de 
eerdlaag, van minimaal 50 centimeter tot meer dan een meter dik. Onder de 
eerdlaag zijn vermoedelijk dekzandafzettingen aanwezig uit het Laat-Pleistoceen. 
Het is verder niet uitgesloten dat in het laaggelegen oostelijke deel van het 
plangebied holocene beekafzettingen of veengronden voorkomen. Er zijn geen 
grote verstoringen bekend in het plangebied. 
 
Een klein deel langs de oostgrens van het plangebied valt binnen de historische 
dorpskern van Riel. Het betreft een AMK-terrein met een hoge archeologische 
waarde. Binnen dit terrein worden resten verwacht uit de periode Late 
Middeleeuwen – Nieuwe Tijd. 
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Op basis van het bureauonderzoek is geconcludeerd dat in het plangebied een 
middelhoge archeologische verwachting geldt voor de periode Paleolithicum – 
Nieuwe Tijd. Verder geldt voor het AMK-terrein een hoge verwachting op resten 
uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. De resten bevinden zich vermoedelijk direct 
onder de eerdlaag, in de top van de pleistocene afzettingen. Vanaf een 
verstoringdiepte van circa 50 cm bestaat de kans dat eventueel aanwezige resten 
verstoord raken door de plannen. 
 
Aanbeveling 
Op basis van het bureauonderzoek is een middelhoge tot hoge verwachting op het 
aantreffen van archeologische resten binnen het plangebied vastgesteld. Deze 
verwachting is gebaseerd op de aardwetenschappelijke, archeologische en 
historische gegevens die over het onderzoeksgebied zijn verzameld. Geadviseerd 
wordt om binnen het plangebied een vervolgonderzoek uit te voeren in de vorm 
van een verkennend booronderzoek. Wanneer vindplaatsen worden aangetroffen 
dient een proefsleuvenonderzoek plaats te vinden om te bepalen of de resten 
behoudenswaardig zijn. Voor een proefsleuvenonderzoek is een door de bevoegde 
overheid goedgekeurd PvE (Programma van Eisen) vereist. Tenslotte wordt 
geadviseerd om in het deel van het plangebied dat binnen het AMK-terrein ligt (zie 
Afb. 16) de bodem niet of zo min mogelijk te verstoren. Eventuele resten uit de 
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd kunnen dan in situ bewaard blijven. Dit bespaart 
bovendien de opdrachtgever de kosten van een opgraving.  
 
Archeologisch booronderzoek 
Naar aanleiding van het archeologisch bureauonderzoek is een archeologisch 
booronderzoek uitgevoerd door Salisbury Archeologie BV. Dit onderzoek is in de 
bijlagen opgenomen. Hieronder is het selectieadvies beschreven. 
 
Op basis van de resultaten van het onderzoek adviseert Salisbury Archeologie het 
volgende: 
 voor de oostelijke rand van het plangebied, waar dit met AMK-terrein 16850 

overlapt, wordt geadviseerd af te zien van bodemingrepen en eventuele 
archeologische sporen en resten in situ te behouden. Indien dit onmogelijk is 
zal hier gravend onderzoek plaats moeten vinden. Over de vorm en omvang 
daarvan moet in dat geval contact opgenomen moeten met de bevoegde 
overheid (de gemeente Goirle); 

 in het overige deel van het plangebied moet een karterend 
proefsleuvenonderzoek (IVO-P) uitgevoerd worden. Aangezien booronderzoek 
niet geschikt is voor het opsporen van puntlocaties of van een sporenniveau uit 
het Laat-Paleolithicum t/m Middeleeuwen, is een (karterend) 
proefsleuvenonderzoek de aangewezen methode van vervolgonderzoek. Het 
doel van dit proefsleuvenonderzoek is het aanvullen en toetsen van de 
gespecificeerde archeologische verwachting. Het vervolgonderzoek zal moeten 
aantonen of er sprake is van een vindplaats en de aard, omvang en datering 
hiervan vaststellen.  

 
Proefsleuvenonderzoek 
In januari 2021 is door Antea Group een inventariserend veldonderzoek d.m.v. 
proefsleuven (IVO-P) uitgevoerd voor een plangebied aan de Ronde Akkers in Riel 
(gemeente Goirle). Een proefsleuvenonderzoek vormt stap 2f binnen de cyclus van 
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de archeologische monumentenzorg (AMZ-cyclus; bijlage 2). Het doel van het 
uitgevoerde proefsleuvenonderzoek is in de eerste plaats het systematisch 
onderzoeken van het plangebied op de aanwezigheid van archeologische vondsten 
en/of sporen (karteren). In de tweede plaats dient het onderzoek om de aard, 
omvang, datering, gaafheid, conservering en inhoudelijke kwaliteit van deze 
archeologische resten vast te stellen (waarderen).  
 
Voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek is een Programma van Eisen 
opgesteld. Deze is, samen met het eerdere selectiebesluit, opgenomen in de 
bijlagen bij deze toelichting.  
 
Resultaten proefsleuvenonderzoek: 
In het plangebied staat de nieuwbouw van vijf vrijstaande woningen gepland. De 
bebouwing zal een totale oppervlakte beslaan van ca. 610 m2. Ook zullen er enkele 
bomen verwijderd worden. De hierbij gepaard gaande bodemingrepen vormen 
een bedreiging voor eventueel binnen het plangebied aanwezige archeologische 
resten.  
 
De omvang van het totale plangebied bedraagt 7.354 m2. Er is gekozen voor een 
proefsleuvenplan waarbij 540 m2 van het plangebied onderzocht wordt. Dit komt 
neer op ruim 7% van het totale plangebied. Er is een puttenplan opgesteld dat 
bestaat uit negen werkputten van 4x15 m, aangelegd in een stippellijnpatroon.  
 
De bodemopbouw bestaat uit een donkerbruine bouwvoor van matig grof, matig 
siltig, matig humeus zand (S9000, A-horizont), met daaronder een donkerbruine 
(soms deels gele of bruingrijze) menglaag van matig grof, matig siltig zand (S9001, 
A/C-horizont) en daaronder de gele, matig tot plaatselijk grof zandige, zwak siltige 
C-horizont (S9002). Plaatselijk was de C-horizont matig lemig van aard. Hoewel de 
dikte van de bouwvoor varieert, is de bodemopbouw op zichzelf wel vrij uniform. 
De top van de C-horizont was grotendeels niet meer intact.  
 
Bij het proefsleuvenonderzoek zijn enkele losse archeologische sporen 
aangetroffen, waarvan enkelen zeer ondiep waren. In één van de sporen is 
vondstmateriaal aangetroffen, dat kon worden gedateerd in de nieuwe tijd. Het 
was niet mogelijk om de sporen te reconstrueren tot structuren. Verder zijn er 
enkele recente verstoringen aangetroffen.  
 
De verwachting is dat in het deel van het plangebied dat niet is onderzocht, de 
situatie hetzelfde is als in de onderzochte proefsleuven. Als er archeologische 
resten in het gebied aanwezig zijn geweest, zal het merendeel daarvan reeds 
vernietigd zijn. Op basis van het proefsleuvenonderzoek en de bijbehorende 
waardering van de aangetroffen vindplaats als niet behoudenswaardig, adviseert 
Antea Group om het onderzochte deel van het plangebied vrij te geven ten 
behoeve van de voorgenomen ontwikkeling.  
 
Bovenstaande betreft een selectieadvies. Het nemen van een selectiebesluit is 
voorbehouden aan de bevoegde overheid, in dezen de gemeente Goirle. 
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Cultuurhistorie en monumentenzorg 
Het gemeentelijk beleid is erop gericht om bestaande cultuurhistorische en 
architectonische kwaliteiten te handhaven. Hierbij zijn vooral de Erfgoedwet, de 
gemeentelijke Monumentenverordening en de lijst van gemeentelijke 
monumenten het kader. In het plangebied komt geen cultuurhistorisch 
waardevolle bebouwing voor. 

 
Cultuurhistorisch waardevolle bebouwing 
In het plangebied komt geen cultuurhistorisch waardevolle bebouwing voor. 
 
Rijksmonumenten 
In het plangebied komen geen rijksmonumenten voor. 
 
Gemeentelijke monumenten 
In het plangebied komen geen gemeentelijke monumenten voor. 
 

4.3. Volkshuisvesting 
 
Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant 
De 'Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant' (Actualisering 2017) 
geeft inzicht in de veranderingen in de omvang, groei en samenstelling van de 
bevolking van de provincie Noord-Brabant. Deze prognoses zijn voor beleidmakers 
op elk maatschappelijk terrein, waaronder woningbouw en volkshuisvesting, van 
belang.  
 
Volgens de nieuwe provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose neemt het 
inwonertal van Noord-Brabant toe van 2.513.500 in 2017 tot een maximum van 
ruim 2.645.000 mensen aan het begin van de jaren ’40. Dit betekent dat de 
Brabantse bevolking de komende 25 jaar naar verwachting nog met ruim 130.000 
personen zal groeien. 
 
De woningvoorraad bereikt eveneens een hoger maximum vergeleken met de 
vorige prognose uit 2014. De hogere bevolkingsgroei speelt hierbij uiteraard een 
rol. Samen met de vergrijzing en de individualisering leidt dit tot een sterke groei 
van het aantal huishoudens (en dus woningen). Verwacht wordt dat er in Brabant 
anno 2050 iets meer dan 1.260.000 woningen nodig zijn om in de woningbehoefte 
te kunnen voorzien, ruim 20.000 woningen meer dan de ramingen uit 2014. Dat 
betekent een toename van een kleine 160.000 woningen ten opzichte van de 
1.104.000 die er aan het begin van 2017 in de provincie moeten staan. De 
woningvoorraad blijft tot aan het einde van de prognoseperiode groeien, al vlakt 
de groei in de loop van de prognoseperiode wel sterk af. Al met al wacht Brabant 
de komende tijd nog een flinke woningbouwopgave, met een accent op de 
eerstkomende jaren. Tot 2030 zal de woningvoorraad nog met ruim 120.000 
woningen moeten toenemen, gemiddeld genomen bijna 10.000 woningen (netto) 
per jaar. Dit om de verwachte groei van het aantal huishoudens op te kunnen 
vangen en bestaande woningtekorten terug te dringen. 
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In lijn met het provinciale verstedelijkingsbeleid concentreert de groei van de 
woningvoorraad zich in de stedelijke gebieden Het beleid richt zich onder meer op: 
- het bouwen van voldoende woningen en 
- het voorzien in een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod van woningen en 

woonmilieus. 
 
Het is dan ook van provinciaal belang, dat de regionale woningmarkt goed 
functioneert. Daarvoor worden in regionaal verband afspraken gemaakt. De 
'Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant' geeft daarvoor, 
aangevuld met regionale woningbehoefteonderzoeken, waaronder het 
'Woningbehoefteonderzoek Hart van Brabant' van 2017, de input.  
 
Regionale afspraken Hart van Brabant 
De gemeente Goirle maakt samen met de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, 
Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk deel uit van de regio 
Hart van Brabant. Binnen deze regio maken deze gemeenten jaarlijks gezamenlijke 
afspraken met de provincie Noord-Brabant over de kwantitatieve  
woningbouwopgave, dit voor een voortschrijdende tienjaarsperiode. Basis 
hiervoor vormt de, hiervoor genoemde, periodiek door de provincie uitgebrachte 
bevolkings- en woningbehoefteprognose.  
 
In het Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant van 19 december 2018 
(Regionale Agenda Wonen 2019 Hart van Brabant, dit document is te vinden op de 
website van de provincie Noord-Brabant, www.brabant.nl) zijn afspraken gemaakt 
tussen gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, 
Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk over het maximum aantal te bouwen woningen tot 
en met 2027. Op basis van de provinciale behoefteprognose is in de gemeente 
Goirle de kwantitatieve woningbehoefte voor de periode 2017-2027 840 
woningen.  
 
Woonvisie 2019-2022 
Het gemeentelijk woonbeleid volgt uit de vierjaarlijkse woonvisie. De Woonvisie is 
vastgesteld door de gemeenteraad op 2 juli 2019. In de woonvisie zijn de volgende 
ambities benoemd: 
1. Doelgroepen: De gemeente luistert goed naar woningzoekenden in de 

gemeente Goirle. 
2. Duurzaamheid: De gemeente wil zorgvuldig omgaan met energie, water en 

grondstoffen zoals beschreven in het Milieubeleidsplan Duurzaam Goirle 2017-
2022. Nieuwe woningen moeten weinig tot geen energie verbruiken en zo min 
mogelijk CO2 uitstoten.  

3. Woonomgeving: De gemeente wil aantrekkelijk zijn voor jong en oud en een 
prettige alsmede groene omgeving bieden. Dit geldt zowel voor de woning zelf, 
maar ook voor de locatie, diens omgeving en de voorzieningen. 

4. Nieuwbouw: De gemeente wil voldoende en de juiste woningen bouwen en de 
gewenste woonmilieus toevoegen. De gemeente neemt de woningbehoefte 
van Goirlenaren als uitgangspunt bij het bouwen en realiseren van nieuwe 
woningen. Bij de woningprogrammering houdt de gemeente rekening met de 
woningen en woonmilieus die door verhuizing beschikbaar komen. 
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De woonvisie is tot stand gekomen op basis van een kwalitatief 
woonbehoefteonderzoek uit 2018 en twee bijeenkomsten (1 in Goirle en 1 in Riel) 
waar inwoners aan konden geven wat zij belangrijk vinden in hun woonplaats. 
 
Ten aanzien van de kwantitatieve woningbehoefte geldt dat de gemeente Goirle in 
de jaren 2018-2028 gemiddeld 100 woningen per jaar wil realiseren. 80-90% van 
dit aantal wordt gerealiseerd in Goirle en 10-20% van dit aantal wordt gerealiseerd 
in Riel. De woningen die op de locatie Bakertand gerealiseerd mogen worden vallen 
buiten deze ambities. De gemeentelijke bouwopgave wordt jaarlijks in 
regioverband berekend. 
 
Bij voorkeur voegt de gemeente Goirle woonmilieus toe waar op lange termijn een 
tekort aan ontstaat en waarvan er onvoldoende vrijkomen door doorstroming. 
Aanvullend voegt de gemeente woonmilieus toe die al in relatief ruime mate 
beschikbaar zijn. Concreet zet de gemeente de komende jaren in op de toevoeging 
van koopwoningen in middeldure en dure categorieën om een verhuisstroom op 
gang te brengen.  
 
Binnen de gemeente zijn veel potentiële woningbouwlocaties. Er moet daarom een 
zorgvuldige afweging plaatsvinden. Niet alleen omdat er niet meer woningen 
gebouwd 'mogen' worden, maar ook omdat wanneer er meer capaciteit wordt 
geboden dan er behoefte is, de kans groot is dat er uiteindelijk minder wordt 
gebouwd dan die behoefte. Bij te veel aanbod tegelijkertijd kunnen plannen elkaar 
onderling beconcurreren of zelfs elkaar in gijzeling nemen omdat bij geen van de 
plannen voldoende wordt afgenomen om te starten. De afweging waar woningen 
mogen worden gebouwd vindt plaats in de Notitie Prioritering 
woningbouwlocaties. 
 
Uit het Woonbehoefteonderzoek blijkt dat in de kern Riel de verhuisgeneigden 
vooral dorps en landelijk willen wonen of in mindere mate in een luxe woonwijk. 
De bijhorende woningen zijn vooral vrijstaande woningen. Een van de 
doelstellingen van de Woonvisie is om te zorgen voor kansen voor huishoudens die 
willen doorstromen. Uitgangspunt van de Woonvisie is daarom dat daar in de 
nieuwbouw rekening mee wordt gehouden door meer nadruk dan eerdere jaren 
te leggen op 2-1-kappers en vrijstaande woningen in de prijscategorie € 230.000,00 
tot € 600.000,00. De voorgestelde vijf woningen voorzien in deze behoefte. 
 
Conclusie  
Onderhavig plan bevat vijf vrijstaande woningen in de kern van Riel. Dit sluit aan 
op de vraag naar woningen binnen de gemeente. Het te realiseren programma 
voldoet aan de afspraken uit de woonvisie. De nieuw te bouwen woningen worden 
zo energiezuinig mogelijk uitgevoerd. Daarnaast is de woningbouwlocatie na 
ontwikkeling te kenmerken als prettige leefomgeving. Met deze ontwikkeling 
wordt aangesloten op de ambities van de gemeente Goirle.  
 
Notitie Prioritering woningbouwlocaties 2016-2021 
De notitie prioritering woningbouwlocaties is de gemeentelijke uitwerking/ 
invulling van de regionale woningbouw afspraken (aantal). Van deze notitie wordt 
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jaarlijks een ‘stand van zaken’ gemaakt. Hierin worden de nieuwe afspraken 
genoemd, wordt gekeken of er wat veranderd is en gekeken of er aanpassing nodig 
is. 
 
Om de afweging te maken welke potentiële woningbouwlocaties prioriteit moeten 
krijgen, zijn 3 stappen gezet: 
- Stap 1: Kan op de potentiële bouwlocatie worden voorzien in de 

woonbehoefte? 
- Stap 2: Past een ontwikkeling binnen de uitgangspunten van de Ladder voor 

duurzame Stedenbouw? 
- Stap 3: Zijn er andere beleidsdoelen waardoor de ontwikkeling van de locatie 

voor de gemeente van belang is? 
 
Het doorlopen van deze stappen leidt tot de prioritering. Voorgesteld wordt om de 
komende tien jaar de volgende nieuwe locaties prioriteit te geven bij ontwikkeling: 
- Hoek Tilburgseweg-Kalverstraat; 
- Boschkens fase 4 (gedeeltelijk); 
- Zuidrand (gedeeltelijk); 
- De Wildert Goirle; 
- Zorgcentrum Goirle; 
- Rabobank; 
- Vijf Bogen; 
- Kleine initiatieven kern Goirle en Riel. 

 
Conclusie 
Onderhavig bestemmingsplan voorziet in de bouw van vijf woningen. De bouw van 
onderhavige woningen past binnen de gereserveerde ruimte voor kleine 
initiatieven in de kern Riel. 
 

4.4. Groen 
De gemeenteraad heeft op 11 maart 2014 het Groenstructuurplan vastgesteld. In 
dit plan wordt een lange termijn visie voor het gemeentelijk groen binnen de 
bebouwde kom weergegeven. In het Groenstructuurplan is het plangebied 
aangeduid als ‘particulier waardevol groen’. 
 
Het particulier groen in Riel draagt bij aan het zichtbaar maken van de 
cultuurhistorische achtergrond van het gebied. Het is belangrijk dit particulier 
groen in stand te houden en (her)ontwikkeling hiervan te stimuleren. Daarnaast is 
particulier groen waardevol voor wijken waar openbaar groen ontbreekt maar 
waar het particulier groen zichtbaar is vanaf de weg en daarmee de groene sfeer 
van de wijk bepaalt of bijdraagt aan de leefbaarheid van de wijk. Dit kan door 
waardevolle bomen te beschermen, maar ook door voorlichting over de waarde 
van groen of stimuleringsmaatregelen. Door middel van de situering van de 
bouwvlakken van onderhavige ontwikkeling wordt rekening gehouden met de 
bestaande bomen op het perceel en langs Ronde Akkers. Voor de bouw van de 
woningen en voor de realisatie van de inrit en parkeerplaatsen hoeven de bomen  
aan de weg niet gekapt te worden.  
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Conclusie  
De bestaande bomenrij aan de Ronde Akkers blijft behouden.  
 

4.5. Verkeer en parkeren 
 
Verkeer 
Op 10 december 2013 heeft de gemeenteraad van Goirle een nieuw Gemeentelijk 
Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) vastgesteld. Het doel van het GVVP is het 
vastleggen van het verkeers- en vervoersbeleid van de gemeente Goirle voor de 
periode 2013 tot 2023. Het beleid moet aansluiten bij de ambities en de 
speerpunten die de gemeente heeft en moet tevens passen binnen de kaders die 
hogere overheden in hun beleid stellen. 
 
In het GVVP worden de thema's verkeersveiligheid, fiets, bereikbaarheid en 
verkeerscirculatie, voetgangers/minder validen, parkeren, openbaar vervoer en 
leefbaarheid en milieu besproken.  
 
Ten aanzien van deze thema’s is van belang dat het onderhavige bestemmingsplan 
niet leidt tot een toename van de verkeersgeneratie. De locatie ligt in bestaand 
woongebied en is goed bereikbaar. 
 
Onderhavig plan sluit aan op de bestaande verkeerskundige situatie waarbij de 
vrijstaande woning wordt aangesloten op de doorgetrokken Ronde Akkers. Deze 
gaat richting de Dorpstraat over in een langzaam verkeer verbinding. Er is een te 
verwaarlozen toename te verwachten in het gebruik van de omliggende wegen 
door de realisatie van de extra vijf woningen. 
 
Conclusie 
Er worden nieuwe ontsluitingen aangelegd op de Ronde Akkers ten behoeve van 
de vijf woningen. De ontsluitingswijze is gelijk aan de andere percelen aan deze 
straat. Er hoeft geen fietspad of voetpad ‘doorbroken’ te worden voor de nieuwe 
ontsluitingen. De toename aan verkeer is erg beperkt met de realisatie van de 5 
woningen. Conform het CROW zorgen 5 vrijstaande woningen (ligging rest 
bebouwde kom in een matig stedelijk gebied) voor maximaal 43 mvt/etmaal op 
een gemiddelde weekdag. De straat Ronde Akkers kan het toekomstige verkeer 
gemakkelijk verwerken.  
 
Parkeren 
Bij de vestiging van nieuwe functies en intensivering van bestaande functies 
worden de parkeernormen gehanteerd zoals deze zijn opgenomen in de publicatie 
"Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie" van het CROW. Dit is in de planregels 
opgenomen. Wat betreft parkeren wordt bij de woningen voorzien in twee 
parkeerplaatsen op eigen terrein.  
 
Conclusie 
In de regels van dit bestemmingsplan is geborgd dat voldoende parkeerplaatsen 
gerealiseerd worden. In totaal worden per woningen 2 parkeerplaatsen op eigen 
terrein gerealiseerd. De huidige vier langsparkeerplaatsen aan de oostzijde van de 
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Ronde Akkers zullen verdwijnen. Er zullen 4 nieuwe langsparkeerplaatsen voor 
terugkomen die zijn ingepast tussen de huidige bomen en de nieuwe ontsluitingen. 
Het onderdeel verkeer en parkeren zorgt niet voor belemmeringen. 
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              HOOFDSTUK 5 MILIEUASPECTEN 
 
Dit hoofdstuk geeft aan hoe de milieuaspecten een rol hebben gespeeld bij het 
opstellen van het voorliggende bestemmingsplan. 

 
5.1. Milieuhinder en bedrijven 

Vanuit milieuoogpunt kan een bepaalde afstand tussen een milieubelastende 
activiteit en een milieugevoelig object noodzakelijk zijn. Deze afstand dient dan 
bijvoorbeeld om ter plaatse van een kwetsbaar object, zoals woningen, een 
aanvaardbaar geur-, geluid- of veiligheidsniveau te realiseren. Deze afstand wordt 
milieuzonering genoemd. Een milieuzonering vormt het indirecte ruimtegebruik 
van een milieubelastende activiteit. In de VNG-brochure 'Bedrijven en 
milieuzonering' zijn richtafstanden opgenomen, waarmee rekening moet worden 
gehouden ten opzichte van gevoelige functies. Het gaat daarbij zowel om de 
invloed van omliggende milieubelastende activiteiten op nieuwbouwplannen, als 
om invloed van eventuele nieuwe milieubelastende activiteiten op milieugevoelige 
bestemmingen in de omgeving. 
 
Richtafstanden 
Bij de milieuzonering wordt gebruik gemaakte van de door de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) opgestelde publicatie "Bedrijven en 
milieuzonering". In deze publicatie is een lijst opgenomen met bedrijfstypen. Voor 
de bedrijfstypen zijn indicatieve (richt)afstanden bepaald voor de milieuaspecten 
geur, stof, geluid en gevaar. De richtafstanden vormen een indicatie van de 
aanvaardbaarheid in de situatie dat gevoelige functies in de nabijheid van 
milieubelastende functies worden gesitueerd. Indien bekend is welke activiteiten 
concreet worden beoogd of aanwezig zijn, kan gemotiveerd worden uitgegaan van 
de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting (in plaats van richtafstanden). 
 
Twee omgevingstypen 
De toelaatbaarheid van milieubelastende functies die volgende de VNG worden 
gehanteerd zijn afhankelijk van het type gebied. Er bestaan twee type gebieden: 
1. een rustige woonwijk of een vergelijkbaar omgevingstype (zoals een rustig 

buitengebied, een stiltegebied of een natuurgebied) of 
2. een gebied met functiemenging. Binnen de gebieden met functiemenging 

heeft men te maken met milieubelastende en milieugevoelige functies die op 
korte afstand van elkaar zijn gesitueerd. Direct naast woningen komen andere 
functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Voorbeelden van 
gebieden met functiemenging zijn horecaconcentratiegebieden, stadscentra, 
winkelcentra en winkelgebieden van dorpskernen, woonwerkgebieden met 
kleinschalige ambachtelijke bedrijvigheid en gebieden langs stadstoegangs-
wegen met meerdere functies. 
 

Invloed van de omgeving op het voornemen 
Het plangebied is gelegen in een rustige woonwijk. In de omgeving komen dan ook 
vooral woningen voor. Deze kennen geen aan te houden richtafstand. Ten oosten 
van het plangebied staan enkele gebouwen (aan de Dorpsstraat) met andere 
bestemmingen, zoals een kantoorbestemming aan de Dorpsstraat 43, een 
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horecabestemming aan de Dorpsstraat 45 en een bedrijfsbestemming aan de 
Dorpstraat 31. Ten zuiden van het plangebied aan de Dorpsstraat 25 en ten 
noorden van het plangebied aan de Dorpsstraat 53 liggen daarnaast nog 
detailhandelsbestemmingen. Hieronder zijn de maximaal toelaatbare 
milieucategorieën per bestemming opgesomd. Ook is de bijbehorende richtafstand 
weergegeven en de daadwerkelijke afstand tot de toekomstige woningen. 

 Dorpsstraat 45, horecabestemming, categorieën C en C uit “Staat van horeca-
activiteiten uit geldend bestemmingsplan zijn toegestaan, dit staat gelijk aan 
max. milieucategorie 2, richtafstand 30 meter, daadwerkelijke afstand 45 
meter; 

 Dorpsstraat 31, bedrijfsbestemming, max. milieucategorie 2, richtafstand 30 
meter, daadwerkelijke afstand circa 38 meter; 

 Dorpsstraat 43, kantoorbestemming, max. milieucategorie 1, richtafstand 10 
meter, daadwerkelijke afstand circa 55 meter; 

 Dorpsstraat 25 en 53, detailhandelbestemming, max. milieucategorie 1, 
richtafstand 10 meter, daadwerkelijke afstand ruim 25 en 35 meter.  

 
Geconcludeerd wordt dat de woningen buiten alle richtafstanden liggen van 
functies in de omgeving. Er is sprake van een goed woon- en leefklimaat. 
 
Invloed van het voornemen op omgeving 
Met dit plan worden woningen mogelijk gemaakt. Deze woningen kennen geen 
milieucategorie of richtafstand en zorgen dus niet voor negatieve milieueffecten 
bij milieugevoelige functies in de omgeving. Ook belemmeringen de woningen 
andere bedrijven niet in hun mogelijkheden. 
 
Conclusie 
Vanuit het aspect milieuhinder bestaat er geen belemmering voor de 
voorgenomen bestemmingswijziging. 

 
5.2. Externe veiligheid 

 
Inleiding 
Externe veiligheid heeft betrekking op de risico's die mensen lopen ten gevolge van 
mogelijke ongelukken met gevaarlijke stoffen bij bedrijven en 
transportverbindingen (wegen, spoorwegen en waterwegen) en buisleidingen. 
Omdat de gevolgen van een ongeluk met gevaarlijke stoffen groot kunnen zijn, zijn 
de aanvaardbare risico's vastgelegd in diverse besluiten en regelingen. De 
belangrijkste zijn: 
- Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 
- Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt); 
- Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 
Binnen de beleidskaders voor deze drie typen risicobronnen staan altijd twee 
kernbegrippen centraal: het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Hoewel 
beide begrippen onderlinge samenhang vertonen zijn er belangrijke verschillen.  
 
De risico's dienen te worden beoordeeld op het plaatsgebonden en het 
groepsrisico. Het plaatsgebonden risicobeleid bestaat uit harde afstandseisen 
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tussen risicobron en (beperkt) kwetsbaar object. Het groepsrisico is een maat die 
aangeeft hoe groot de kans is op een ongeval met gevaarlijke stoffen met een 
bepaalde groep slachtoffers. Hoe hoger het groepsrisico, hoe groter deze kans. Het 
plaatsgebonden risico wordt weergegeven in de vorm van contouren rond een 
risicobron. Het groepsrisico wordt weergegeven in een grafiek: de fN-curve. Deze 
curve geeft aan hoe groot de kans is op een ongeval met een bepaald aantal 
slachtoffers. 

 
Plaatsgebonden risico.  
Het plaatsgebonden risico is de kans dat iemand die zich op een bepaalde plaats 
bevindt, komt te overlijden ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. 
Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven door een lijn op een kaart die de 
punten met een gelijk risico met elkaar verbindt (zogeheten risicocontour). Het rijk 
heeft als maatgevende risicocontour de kans op overlijden van 10-6 per jaar 
gegeven (indien een persoon zich gedurende een jaar binnen deze contour bevindt 
is de kans op overlijden groter dan één op een miljoen jaar). 
Ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan het plaatsgebonden 
risico 10-6. Het plaatsgebonden risico 10-6 is voor ruimtelijke besluiten vertaald naar 
grenswaarden en richtwaarden.  
De wetgeving is erop gericht om voor bestaande situaties geen personen in 
kwetsbare objecten (zoals woningen, scholen, ziekenhuizen en grote kantoren) en 
zo min mogelijk personen in beperkt kwetsbare objecten (zoals kleine kantoren en 
sportcomplexen) bloot te stellen aan een plaatsgebonden risico dat hoger is dan 
10-6 per jaar. 
Nieuwe ontwikkelingen van kwetsbare objecten binnen de risicocontour van 10-6 
per jaar zijn niet toegestaan. Nieuwe ontwikkelingen van beperkt kwetsbare 
objecten zijn ongewenst, maar wel toegestaan indien gemotiveerd kan worden 
waarom dit noodzakelijk is. Daarnaast dient aangetoond te worden dat afdoende 
maatregelen worden genomen om de risico's en de gevolgen van een eventueel 
ongeval te beperken. 

 
Groepsrisico 
Het groepsrisico is een maat voor de kans dat een bepaald aantal mensen overlijdt 
als direct gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. De hoogte van het 
groepsrisico hangt af van: 
- de kans op een ongeval; 
- het effect van het ongeval; 
- het aantal personen dat in de omgeving van de bron(inrichting of   

transportroute) verblijft; 
- de mate waarin de personen in de omgeving beschermd zijn tegen de gevolgen 

van een ongeval. 
Het groepsrisico kan worden weergegeven in een grafiek met op de horizontale as 
het aantal dodelijke slachtoffers en op de verticale as de kans per jaar op tenminste 
dat aantal slachtoffers. Het groepsrisico wordt bepaald binnen het zogenaamde 
invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Hoe meer personen in het 
invloedsgebied aanwezig zijn, hoe groter het aantal (potentiële) slachtoffers is, en 
hoe hoger het groepsrisico. 
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Bij het opstellen van een bestemmingsplan, waarvan het plangebied is gelegen 
binnen het invloedsgebied van een risicobron, geldt een verantwoordingsplicht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 8 Uitsnede risicokaart 

 
In figuur 8 zijn de risicovolle inrichtingen, transportroutes en buisleidingen in de 
omgeving van het plangebied weergegeven. 
 
Inrichtingen 
In dit bestemmingsplan liggen geen risicovolle bedrijven en opslagvoorzieningen. 
Buiten het plangebied zijn geen bedrijven of opslagvoorzieningen aanwezig met 
een risicocontour, die van invloed is op het onderhavige plangebied. Het 
bestemmingsplan maakt voorts geen ontwikkelingen mogelijk, die een vergroting 
van het groepsrisico met zich brengen. 
 
Transport 
Het niet-leiding gebonden transport van gevaarlijke stoffen in de gemeente Goirle 
vindt plaats over de weg. In de gemeente is geen sprake van vervoer per spoor en 
vervoer over water.  
 
Ten noorden van het plangebied loopt de snelweg A58. Over deze weg worden 
gevaarlijke stoffen vervoerd. Er worden stoffen vervoerd uit categorieën LF1, LF2, 
LT1, LT2, GF1, GF2, GF3, GT3 en GT4. De stof met het grootste invloedsgebied is 
GT4, namelijk 4 kilometer. Het plangebied ligt op circa 1,3 kilometer van deze weg 
en daarom binnen het invloedsgebied.  
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Een verantwoording van het groepsrisico ten gevolge van de A58 is noodzakelijk. 
Een standaard verantwoording is voldoende. Deze is opgenomen in de bijlagen bij 
deze toelichting.  
 
Buisleidingen 
Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) van kracht 
geworden. Het Bevb regelt onder andere welke veiligheidsafstanden moeten 
worden aangehouden rond buisleidingen met gevaarlijke stoffen. In en rond het 
plangebied liggen geen leidingen met een 1%- of 100%-letaliteitsafstand die tot 
aan het plangebied reikt.  
 
Vuurwerk 
Op 1 maart 2002 is het Vuurwerkbesluit in werking getreden. Hierin zijn 
veiligheidsafstanden opgenomen, die moeten worden aangehouden tussen 
opslagplaatsen voor vuurwerk en kwetsbare objecten (zoals woningen, 
bedrijfsgebouwen, maar ook winkels, scholen en cafés). Bestaande 
vuurwerkbedrijven (inclusief detailhandel) kunnen positief worden bestemd, mits 
aan de veiligheidsafstanden ten opzichte van kwetsbare objecten wordt voldaan. 
Indien in een bestaande situatie niet wordt voldaan aan de geldende 
veiligheidsafstanden, dient een verandering in de inrichting te worden 
doorgevoerd, waardoor wel aan de veiligheidsafstand wordt voldaan, of dient het 
bedrijf te worden verplaatst. De veiligheidsafstanden worden gemeten vanaf de 
deuropening van de (buffer)bewaarplaats. Voor bedrijven waar niet meer dan 
10.000 kg consumentenvuurwerk wordt opgeslagen, geldt een vaste afstand van 8 
meter in de voorwaartse richting tot (geprojecteerde) kwetsbare objecten. 
Voor bedrijven die meer dan 10.000 kg opslaan, geldt een vaste afstand van 20 
meter in voorwaartse richting, indien het uitsluitend verpakt 
consumentenvuurwerk betreft. Indien er (ook) sprake is van onverpakt vuurwerk, 
dient een grotere afstand te worden aangehouden, afhankelijk van de hoeveelheid 
vuurwerk in de bufferbewaarplaats (deze afstand kan oplopen tot 48 meter 
voorwaarts). 
 
In de directe nabijheid van het plangebied zijn geen bedrijven gevestigd die 
vuurwerk verkopen. 
 
Groepsrisicoverantwoording 
Bij het vaststellen van het bestemmingsplan dient het groepsrisico, conform artikel 
13 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), artikel 12 van het Besluit 
externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en artikel 7 en 8 van het Besluit externe 
veiligheid transportroutes (Bevt) verantwoord te worden. In dit geval is de Bevt van 
toepassing. Dat houdt in, dat de hoogte van het groepsrisico bekend moet zijn en 
tevens de bijdrage van het ruimtelijk plan aan het groepsrisico 
(verhoging/verlaging). Er moet inzicht gegeven worden in de te verwachten 
dichtheid van personen in de invloedsgebieden van risicobronnen binnen èn buiten 
het plan. Tevens dienen de maatregelen ter beperking van het groepsrisico te 
worden meegenomen. Verder dient volgens deze artikelen/regelingen advies te 
worden gevraagd aan de Veiligheidsregio.  
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De (standaard) verantwoording van het groepsrisico is opgenomen in de bijlagen. 
 

5.3. Kabels, straalpad 
Er lopen geen planologisch relevante kabels en leidingen in het plangebied. 

 
5.4. Geluid  

De Wet geluidhinder (Wgh) vormt het juridische kader voor het Nederlandse 
geluidsbeleid. De Wgh bevat een uitgebreid stelsel van bepalingen ter voorkoming 
en bestrijding van geluidshinder door wegverkeer, industriële activiteit en 
railverkeer. Het stelsel is gericht op het voorkomen van nieuwe geluidhinder. 
 
Wegverkeer 
Ten noorden van het plangebied, aan de Ronde Akkers 19, is redelijk recent een 
nieuw bestemmingsplan vastgesteld genaamd “Ronde Akkers” (d.d. 11 september 
2018). Voor deze woning is in dit bestemmingsplan een akoestisch onderzoek naar 
wegeverkeerslawaai uitgevoerd. Geconcludeerd werd dat over het gehele perceel 
een geluidsbelasting is berekend lager dan 53 dB. Dit staat gelijk aan de 
voorkeursgrenswaarde uit de wet geluidhinder (excl. aftrek ex artikel 110g Wgh). 
Deze conclusie kan redelijkerwijs ook worden getrokken voor de vijf woningen uit 
onderhavig bestemmingsplan. In het kader van een goede ruimtelijke ordening op 
grond van de Wet ruimtelijke ordening kan de geluidbelasting daarmee als 
aanvaardbaar worden beschouwd en is er voldoende borging van een goed woon- 
en leefklimaat. Aangezien de gecumuleerde geluidbelasting is berekend, kan 
tevens worden gesteld dat met een standaard gevelwering van 20 dB (eis 
bouwbesluit), een goed geluidniveau binnen de woning heerst.   
 
Industrie 
Het plangebied ligt niet binnen en zone/contour van een ingevolgde de Wgh 
gezoneerd industrieterrein. Ook zijn er in of in de directe omgeving van het 
plangebied geen nieuwe industrieën voorzien. In de directe omgeving van het 
plangebied is geen sprake van andere geluidhinderlijke inrichtingen die van 
invloed zijn op de ontwikkelingen binnen het plangebied. 
 
Conclusie 
Het onderdeel industrielawaai zorgt niet voor belemmeringen. 
 
Railverkeer 
Binnen de gemeente Goirle bevinden zich geen spoorwegen. Ook laat het 
bestemmingsplan geen nieuwe spoorwegen toe. Een akoestisch onderzoek naar 
spoorweglawaai is niet aan de orde. 
 
Conclusie 
Het onderdeel railverkeerslawaai zorgt niet voor belemmeringen. 
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5.5. Lucht 
Om de ontwikkeling van nieuwe functies mogelijk te maken dient de luchtkwaliteit 
in beschouwing te worden genomen. In hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer is 
de regelgeving met betrekking tot luchtkwaliteit vastgelegd. Doel ervan is het 
beschermen van mens en milieu tegen de negatieve effecten van 
luchtverontreiniging. 
 
In de Regeling NIBM (niet in betekenende mate) is een lijst met categorieën 
opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. 
Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect 
luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Ook als het bevoegd gezag op een andere wijze, 
bijvoorbeeld door berekeningen, aannemelijk kan maken dat het geplande project 
NIBM bijdraagt, kan toetsing van de luchtkwaliteit achterwege blijven.  
 
Het Ministerie van infrastructuur en Milieu heeft in samenwerking met 
Kenniscentrum InfoMil een specifieke rekentool ontwikkeld, waarmee op een 
eenvoudige en snelle manier kan worden bepaald of een bepaald plan NUBM< 
bijdraagt aan de concentratie van stof in de buitenlucht.  
 
Uit de berekening van de NIBM-tool, zie afbeelding, blijkt dat de toekomstige 
verkeersgeneratie van de woningen (dit komt neer op 43 mvt/etmaal, zie paragraaf 
‘verkeer en parkeren’) zorgt voor een bijdrage aan de concentratie van een stof 
NIBM is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 9 Resultaten NIBM tool 

Onderhavige ontwikkeling betreft het planologische maken van een dermate laag 
aantal woningen, dat dit niet behoort tot een categorie van gevallen waarvoor een 
luchtkwaliteitonderzoek nodig is. Het bestemmingsplan draagt derhalve niet in 
betekenende mate bij aan een (verslechtering) van de luchtkwaliteit en kan op dit 
vlak dus onbelemmerd doorgang vinden. 
 
 
 

     

 Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer als 
gevolg van een plan op de luchtkwaliteit 

     

  Jaar van planrealisatie 2021  

 Extra verkeer als gevolg van het plan   

  Extra voertuigbewegingen 
(weekdaggemiddelde) 

43  

  Aandeel vrachtverkeer 0,0%  

 Maximale bijdrage extra 
verkeer 

NO2 in μg/m3 0,03  

  PM10 in μg/m3 0,01  

 Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in μg/m3 1,2  

 Conclusie    

 De bijdrage van het extra verkeer is niet in betekenende 
mate; 

  

 geen nader onderzoek 
nodig 
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Conclusie 
Er bestaan voor het onderhavige bestemmingsplan geen belemmeringen ten 
aanzien van het aspect luchtkwaliteit. 
 

5.6. Geur 
 

Industriële geur 
Het beleid voor industriële geur (geur van bedrijven die niet tot de agrarische 
sector behoren) is samengevat in een brief van het ministerie van VROM van 30 
juni 1995. Kort gezegd komt het erop neer dat afgestapt is van stringente 
geurnormen: de toetsing of een ontwikkeling toelaatbaar is zonder voor 
overmatige geurhinder te zorgen, is grotendeels overgelaten aan lokale 
overheden. Er wordt in de brief een aantal algemene beleidsuitgangspunten 
gegeven, waarbij "het voorkomen van nieuwe geurhinder" voor de ruimtelijke 
ordening het belangrijkst is. Binnen de gemeente worden deze algemene 
uitgangspunten gehanteerd. 
 
Voor een aantal categorieën bedrijven is dit algemene geurbeleid geconcretiseerd 
in de Nederlandse emissie Richtlijn lucht (NeR). Voor zover een "dosis-
effectrelatie" (de relatie tussen de geuremissie bij het bedrijf en de hinder voor 
omwonenden) voor een bedrijfscategorie is vastgesteld, zijn voor die bedrijven 
"normen" vastgesteld waarbij hinder kan worden verwacht. Voor de overige 
categorieën bedrijven zal dit moeten worden vastgesteld door specifiek 
geuronderzoek. Aangezien de NeR een formele richtlijn is, en bovendien een 
concrete vertaling vormt van het algemene beleidskader, dient hier bij ruimtelijke 
plannen te worden aangesloten. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften met 
betrekking tot geur opgenomen die rechtstreeks gelden voor bedrijven die onder 
het Activiteitenbesluit vallen. Voor enkele bedrijfscategorieën is behalve een 
grenswaarde voor nieuwe situaties ook een maximale geurimmissieconcentratie 
vastgesteld voor bestaande situaties. 
 
Conclusie 
Het plangebied ligt niet binnen de invloedzone van bedrijven met geurhinder. 
Geurhinder van industriële bedrijvigheid vormt derhalve geen belemmering. 
 
Agrarische geur 
Op bedrijven die tot de agrarische sector behoren (veehouderijen) is ten aanzien 
van het geurbeleid de Wet geurhinder en veehouderij ( 5 oktober 2006) en de 
bijbehorende Regeling geurhinder en veehouderij van toepassing. Deze 
regelgeving geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag 
veroorzaken op een geurgevoelig object. De geurbelasting wordt berekend en 
getoetst aan de hand van een verspreidingsmodel (V-stacks model). Dit geldt alleen 
voor dieren waarvoor geuremissiefactoren zijn opgenomen in de Regeling 
geurhinder en veehouderij. Voor dieren zonder geuremissiefactor gelden minimaal 
aan te houden afstanden. De wet geeft de mogelijkheid om op lokaal niveau 
gemotiveerd af te wijken van de wettelijke norm met een verordening.  
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Conclusie 
Het plan ligt in sterk stedelijk gebied. Het plangebied ligt niet in de nabijheid van 
agrarische bedrijven. Geurhinder van agrarische bedrijven vorm daarmee geen 
belemmering. 

 
5.7. Bodem 

Bij het opstellen van een bestemmingsplan moet -ingevolge het Besluit ruimtelijke 
ordening- worden onderzocht of de voorgenomen bestemming niet wordt 
belemmerd door bodemverontreiniging. In het belang van de bescherming van het 
milieu zijn, om de bodem te beschermen, regels gesteld in de Wet 
bodembescherming. Deze wet is van toepassing op bestemmingsplannen die 
nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken. De bodem dient geschikt dient te zijn voor 
de beoogde functie.  
 
Er is door Aeres Milieu een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Hiervoor 
wordt verwezen naar de bijlagen. Hieronder worden de belangrijkste conclusies 
beschreven. 
 
Bij de veldwerkzaamheden zijn ter plaatse van de kasseiweg visueel bijmengingen 
met baksteen aangetroffen. De parkeerstrook oostelijk op de onderzoekslocatie is 
verhard met een recent menggranulaat (omstreeks 2014-2016 aangelegd). In de 
zuidoosthoek op de onderzoekslocatie zijn recent enkele asbestverdachte 
golfplaten opgeslagen. Vermoedelijk zijn deze recent ter plaatse (tijdelijk) 
opgeslagen. De asbestverdachte platen op het terrein zijn inmiddels verwijderd. 
Foto’s hiervan zijn toegevoegd in de bijlagen. De bodem ter plaatse van de 
onderzoekslocatie wordt op basis van de waarnemingen en het gebruik als 
moestuin als onverdacht op het voorkomen van asbest beschouwd. 
 
Uit de analyseresultaten blijkt dat de baksteenhoudende bovengrond (pad en 
parkeerstrook) licht verhoogd is met polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
(PAK). In de overige mengmonsters van de boven- en ondergrond zijn geen 
gehalten verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarden gemeten. Het 
freatisch grondwater blijkt licht verhoogd met barium, zink en plaatselijk cadmium, 
nikkel of koper. 
 
De resultaten van dit bodemonderzoek geven geen aanleiding tot het uitvoeren 
van een aanvullend of nader bodemonderzoek. 
 
De milieuhygiënische conditie van de bodem vormt geen belemmering voor de 
voorgenomen planontwikkeling (woningbouw). 
 
De aangetroffen lichte verontreinigingen in de grond kunnen wel bij grondafvoer 
beperkingen opleveren ten aanzien van het (her)gebruik van de grond omdat dan 
veelal andere normen gelden. Ten aanzien van hergebruik van deze grond elders is 
het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. 
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Het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie is niet multifunctioneel 
toepasbaar. Het wordt daarom afgeraden het freatisch grondwater te gebruiken 
voor consumptie, besproeiing of proceswater. 
 
Conclusie 
De voorgenomen ontwikkeling van het plangebied ondervindt ten aanzien van 
bodem geen belemmeringen. De asbestverdachte platen op het terrein zijn 
inmiddels verwijderd. Foto’s hiervan zijn toegevoegd in de bijlagen. 

 
5.8. Natuur 

De Wet natuurbescherming (Wnb) vervangt per 1 januari 2017 de Boswet, Flora- 
en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1988. De Wnb regelt de bescherming 
van Natura 2000-gebieden, bescherming van soorten en de bescherming van 
houtopstanden. Naast bescherming vanuit de Wnb, zijn er ook gebieden die 
planologisch beschermd zijn door het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het NNN 
(voorheen de Ecologische Hoofdstructuur) is het Nederlands netwerk van 
bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet 
natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch 
gebied. 
Doel van de Wnb is drieledig: 
1. bescherming van de biodiversiteit in Nederland; 
2. decentralisdaite van verantwoordelijkheden; 
3. vereenvoudiging van regels. 
In deze paragraaf wordt getoetst of de ontwikkeling invloed heeft op de 
beschermde gebieden en soorten die zijn opgenomen in de Wnb. 

  
Gebiedsbescherming 
In het kader van de Wnb en NNN (voorheen de Ecologische hoofdstructuur) dient 
er getoetst te worden of de beoogde ontwikkelingen een negatieve invloed hebben 
op de beschermde gebieden. De gebiedsbescherming is beperkt tot de Natura 
2000-gebieden en eventuele buiten het NNN geleden bijzondere provinciale 
natuurgebieden. 
 
In Nederland zijn 164 Natura 2000-gebieden aangewezen. Voorbeelden van de 
Natura 2000-gebieden zijn Kempenland-West, Kampina, Oisterwijkse Vennen en 
Regte Heide en Riels Laag. De provincie Noord-Brabant heeft geen bijzondere 
natuurgebieden vastgesteld. Per Natura 2000-gebied zijn instandhoudings-
doelstellingen (voor soorten en vegetatietypen) opgesteld. Iedereen die vermoedt 
of kan weten dat zijn handelen of nalaten, gelet op de instandhoudingsdoelen, 
nadelige gevolgen voor een Natura 2000-gebied kan hebben, is verplicht deze 
handelingen achterwege te laten of te beperken. Het bevoegd gezag kan 
schadelijke activiteiten beperken en eisen dat een vergunning in het kader van de 
Wnb wordt aangevraagd. Regulier beheer en bestaand gebruik zijn (of worden) 
opgenomen in Natura 2000-beheerplannen. Na vaststelling van de beheerplannen 
hoeft daarvoor geen vergunning aangevraagd tee worden. 
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Stikstofdepositie  
Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, ‘Regte Heide & Riels Laag’ ligt op circa 
450 meter ten zuidoosten van het projectgebied. Indien er sprake zou zijn van een 
effect, betreft dit een extern effect, zoals toename van geluid, licht of depositie 
van stikstof. Mede gezien de afstand tot het projectgebied zijn externe effecten als 
licht en geluid uitgesloten. Aangezien de voorgenomen ontwikkeling de realisatie 
van 5 woningen betreft, kan een significante toename aan stikstofdepositie tijdens 
de aanleg- en gebruiksfase op omliggende Natura 2000-gebieden niet op voorhand 
worden uitgesloten. Er daarom een stikstofonderzoek uitgevoerd. Deze is 
opgenomen in de bijlagen. Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat bij zowel de 
aanlegfase als de gebruiksfase geen depositieresultaten hoger zijn dan 0,00 
mol/ha/j. Daarmee kunnen op voorhand negatieve effecten op Natura 2000-
gebieden vanwege stikstofdepositie uitgesloten worden. 
 
Soortenbescherming 
De soortenbeschermende werking is rechtstreeks opgenomen in de Wnb. In 
hoofdstuk 3 van de Wnb zijn de beschermingsregimes in drie aparte paragrafen 
neergelegd. Per beschermingsregime is bepaald welke verboden er gelden en 
onder welke voorwaarden ontheffing of vrijstelling kan worden verleend door het 
bevoegd gezag.  
 
Hieronder zijn de drie beschermingsregimes weergegeven: 
 
1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn 
Dit zijn alle van nature in Nederland in het wild levende vogels (zoals bedoeld in 
artikel 1 van de Vogelrichtlijn). 
 
2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn 
Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II 
van het Verdrag van Bern en Bijlage II van het Verdrag van Bonn. IN de bijlagen van 
de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd. 
 
3. Beschermingsregime andere soorten 
Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage onderdeel A en B van de Wnb. Het gaat 
hier om de bescherming van zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, 
libellen, kevers en vaatplanten voorkomend in Nederland. 

 
In de Wnb is onder meer bepaald dat beschermde diersoorten niet gedood, 
gevangen of verontrust mogen worden en plantensoorten niet geplukt, 
uitgestoken of verzameld worden. Bovendien dient iedereen voldoende zorg in 
acht ten nemen voor in het wild levende dieren en planten. Daarnaast is het niet 
toegestaan om hun directe leefomgeving, waaronder nesten en holen, te 
beschadigen, vernielen of te verstoren. 
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Quickscan flora en fauna 
Er is een quickscan flora en fauna uitgevoerd voor het plan. Deze is opgenomen in 
de bijlagen. Hieronder worden de belangrijkste conclusies beschreven. 
 
Op basis van deze quickscan wordt vervolgonderzoek naar het voorkomen van 
verschillende soortgroepen of effecten op beschermde gebieden niet noodzakelijk 
geacht. Evenmin is er sprake van een noodzaak tot het indienen van een 
ontheffingsaanvraag voor overtreding van verbodsbepalingen in de Wet 
natuurbescherming ten aanzien van soorten dan wel een vergunningsaanvraag in 
het kader van gebiedsbescherming. Het onderdeel houtopstanden is bij dit plan 
niet aan de orde.  

 Ten aanzien van broedvogels dient het bouwrijp maken van het terrein buiten 
het broedseizoen te worden uitgevoerd, of een controle moet de aanwezigheid 
van een broedgeval kunnen uitsluiten;  

 Ten aanzien van vleermuizen dient licht gericht of uitstralend hoger dan 3 
meter op de bomenrij parallel met de Ronde Akkers te worden vermeden;  

 Ten behoeve van (incidenteel) aanwezige algemene soorten dient de zorgplicht 
in acht te worden genomen.  

 
Vervolgonderzoek ten behoeve van het NNB en/of toetsing aan het onderdeel 
houtopstanden (voormalige Boswet) is bij dit plan verder niet aan de orde. Uit het 
vervolgonderzoek met een AERIUS-berekening zijn bij zowel de aanlegfase als de 
gebruiksfase geen depositieresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Daarmee kunnen 
op voorhand negatieve effecten op Natura 2000-gebieden vanwege 
stikstofdepositie tevens worden uitgesloten. 
 
Conclusie 
Het onderdeel ‘ecologie’ zorgt niet voor belemmeringen. 
 

5.9. Milieueffectrapportage 
Met deze ruimtelijke onderbouwing wordt de bouw van 5 woningen mogelijk 
gemaakt. Dit kan leiden tot een m.e.r.(beoordelings)-plicht. Of een m.e.r.-
procedure of m.e.r-beoordeling noodzakelijk is, hangt af van het feit of de 
ontwikkeling (activiteit) is opgenomen in lijst C en D van het Besluit 
milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). Per 7 juli 2017 is een wijziging van het 
Besluit m.e.r. in werking getreden. Wanneer de voorgenomen de ont-wikkeling 
(activiteit) is opgenomen in lijst C en D van het Besluit milieueffectrapportage 
(Besluit m.e.r.) moet getoetst worden of er sprake is van nadelige milieugevolgen 
en moet wanneer hier spra-ke van is een vormvrij m.e.r.-beoordelingsbesluit 
genomen worden. 
 
De voorgenomen activiteit komt niet voor als activiteit in Bijlage D van het Besluit 
m.e.r.. Er is geen sprake van een m.e.r.(beoordelings)-plichtige activiteit. Er is geen 
m.e.r.(beoordelings)-procedure noodzakelijk. Er hoeft geen vormvrij m.e.r.-
beoordelingsbesluit genomen te worden. 
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Conclusie 
Vanuit de m.e.r. wet- en regelgeving zijn er geen belemmeringen voor het 
vaststellen van het onderhavige bestemmingsplan. 
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HOOFDSTUK 6 WATER  
 
De watertoets, die wettelijk is verankerd in het Besluit ruimtelijke ordening, is het 
hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk 
beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en 
besluiten. Het doel van de watertoets is dat de waterbelangen evenwichtig worden 
meegewogen bij de totstandkoming van een plan en het voorkomen van 
waterproblemen, zoals wateroverlast en verdroging. De watertoets verplicht tot 
het opnemen van een beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met 
de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. Dit hoofdstuk geeft daar 
uitvoering aan. 

 

6.1. Beleid 
 
Rijk en provincie 
Het nationale en provinciale waterbeleid is beschreven in het Nationaal Waterplan 
en in het Provinciaal Milieu- en Waterplan Noord-Brabant. 
 
Nationaal Waterplan 
Dit plan geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2016-2021  
voert om te komen tot een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan richt 
zich op bescherming tegen overstromingen, voldoende en schoon water en diverse 
vormen van gebruik van water.  
 
Provinciaal Milieu en Waterplan Noord-Brabant 2016-2021 
Dit plan, vastgesteld op 18 december 2015, geeft de hoofdlijnen voor het milieu- 
en waterbeleid in de provincie. 
Hoofddoelen van dit plan zijn: 

 voldoende water voor mens, plant en dier; 

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

 bescherming van Brabant tegen overstromingen en externe risico’s en  

 verduurzaming van onze grondstoffen-, energie- en voedselvoorziening. 
 
Waterschap Brabantse Delta  
Het plangebied valt onder het beheer van Waterschap Brabantse Delta. De doelen 
van het waterschap staan beschreven in het waterbeheerplan ‘Grenzeloos 
verbindend’. Het Waterbeheerplan beschrijft de hoofdlijnen van het beheer van 
water- en zuiveringssysteem voor de periode 2016-2021. Het is een inhoudelijk 
vernieuwend plan, wat in dialoog met partners is opgesteld. In de uitvoering van 
de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de toekomst: klimaatadaptatie, 
innovaties, ruimtelijke ontwikkelingen, toekomstig medegebruik en het tegengaan 
van verdroging. Het Waterbeheerplan geeft de basis voor dit continue proces van 
plannen. 
 
Het plangebied valt onder het beheer van Waterschap Brabantse Delta. Het 
waterschap De Brabantse Delta heeft het Waterbeheerplan 'Grenzeloos 
Verbindend' 2016 - 2021 opgesteld. Dit is opgesteld vanuit de invalshoeken: risico’s 
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beheersen, duurzame ontwikkeling, maatschappelijk verantwoord, vernieuwend, 
effectief en efficiënt. Het Waterschap is verantwoordelijk voor het 
waterkeringenbeheer, het waterbeheer en het transporteren en zuiveren van 
afvalwater. Inzet is gericht op het bereiken van de doelen: droge voeten, 
voldoende water, bevaarbare rivieren, gezonde natuur en schoon water, door 
samenwerking met partners.  
 
Daarnaast heeft het waterschap waar nodig nog toegespitst beleid en regels op de 
verschillende thema’s/speerpunten uit het waterbeheersplan en heeft het 
waterschap een eigen verordening; De Keur en de legger. De Keur bevat gebods- 
en verbodsbepalingen met betrekking tot ingrepen die consequenties hebben voor 
de waterhuishouding en het waterbeheer. De legger geeft aan waar de 
waterstaatswerken liggen, aan welke afmetingen en eisen die moeten voldoen en 
wie onderhoudsplichtig is. Veelal is voor ingrepen in het oppervlaktewater een 
watervergunning van het waterschap benodigd. De Keur is onder andere te 
raadplegen via de site van waterschap Brabantse Delta. 
 
De waterschappen maken bij het beoordelen van plannen met een toenemend 
verhard oppervlak onderscheid tussen grote en kleine plannen. Bij kleine 
verhardingstoenames buiten hydrologische gevoelige zones minder dan 2.000 zijn 
geen retentie-eisen van toepassing. 
 
Gemeente 
Programma Water & Riolering 2021-2025, ‘Op weg naar een klimaatrobuust Goirle 
Op 15 december 20202 heeft de gemeenteraad het Programma Water & Riolering 
2021-2025, ‘Op weg naar een klimaatrobuust Goirle (PWR)vastgesteld. 
Het PWR is een beleidsplan dat op hoofdlijnen de invulling van de gemeentelijke 
watertaken weergeeft. Door middel van het PWR leggen we vast wat we willen 
bereiken en wat de rolverdeling is tussen overheid en bewoners/bedrijven ten 
aanzien van afval-, hemel-, en grondwater. De wettelijke en beleidskaders die ten 
grondslag liggen aan dit PWR zijn beschreven in hoofdstuk 2. Het PWR vervult vier 
hoofdfuncties: 
1. Kader gemeentelijke zorgplichten: overzicht beleidskeuzes en ambities ten 

aanzien van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater en bijdragen aan 
de zorgplichten oppervlaktewater en drinkwater. 

2. Interne afstemming met andere vakdisciplines binnen de gemeentelijke 
organisatie en met onze waterpartners. 

3. Externe afstemming: met o.a. bewoners en bedrijven, ontwikkelaars en 
bouwbedrijven. 

4. Continuïteit en voortgangsbewaking: vanwege de relatief lange levensduur van 
stedelijke watervoorzieningen en kapitaalintensieve investeringen is een lange 
termijn aanpak essentieel (begroting, investeringen en evaluatie). 

Bij ruimtelijke inrichtingen moet rekening worden gehouden met de gevolgen van 
de klimaatverandering om zo waterschade te voorkomen en de gevolgen indien er 
schade optreedt te beperken. Om toe te werken naar een robuust Goirle worden 
bij elke ontwikkeling van de openbare ruimte klimaatadaptieve maatregelen en 
waterrobuustheid meegenomen als overweging. Bij nieuwbouw hanteert de 
gemeente Goirle de 70 mm/h bui uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) 
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als norm om inpandig geen waterschade te hebben. Deze bui wordt ook gebruikt 
om de robuustheid / kwetsbaarheid van de hoofdinfrastructuur 
(ontsluitingsrouten, calamiteitenverkeer, etc.) te toetsen. Bij een toename aan 
verhard oppervlak van meer dan 500 m2 hanteert de gemeente Goirle een 
compensatie van 60 mm conform de Brabantse Keur. Dit zal worden geborgd door 
in de planregels een voorwaardelijke verplichting op te nemen. Daarnaast hanteert 
de gemeente Goirle bij herontwikkelingen een compensatie van 20 mm (indien 
realiseerbaar) conform bui 8 uit de Kennisbank Stedelijk water.  

 
6.2. Huidige en toekomstige situatie 

 
Er is door Aeres Milieu een waterparagraaf opgesteld. Deze is opgenomen in de 
bijlagen. Voor deze paragraaf wordt dan ook hiernaar verwezen. Hieronder is het 
belangrijkste samengevat. 
 
Ter plaatse wil men 5 woningen realiseren. Deze hebben een toekomstig verhard 
oppervlak van ca. 340 m2 per kavel (inclusief terras). Het afval- en hemelwater 
wordt gescheiden aangesloten op het bestaande gemeentelijke rioolstelsel. De 
huidige grondwaterstanden en het oppervlaktewatersysteem blijven 
gehandhaafd. Ter plaatse is reeds voldoende ontwatering aanwezig. Voor de 
nieuwbouw ter plaatse wordt een gelijkaardig peil als de bestaande woningen 
geadviseerd van ca. 20 cm boven de kruin van de weg (of het maaiveld afhankelijk 
van de afstand tot de weg). Hierdoor is geen inundatie of grondwateroverlast te 
verwachten. In de regels van dit bestemmingsplan is daarnaast een 
voorwaardelijke verplichting opgenomen ten aanzien van het hemelwater en de 
berging/lozing hiervan. Hiermee wordt gezorgd dat aan de regels uit het geldende 
beleid ten aanzien van water gehouden wordt. 
 
Voor een duurzame planontwikkeling kan op eigen terrein tevens een 
hemelwatervoorziening ingepast worden. Door de relatief kleine bouwactiviteit en 
het streven naar een duurzame ontwikkeling zal de bestaande waterhuishouding 
niet negatief beïnvloed worden. Opgemerkt wordt dat genoemde hoeveelheden 
maximaal berekend zijn op een concepttekening en aannames. Hierbij is geen 
rekening gehouden met aanvullende vertragende maatregelen/voorzieningen. Bij 
de definitieve bouwplannen dient ten tijde een herberekening uitgevoerd te 
worden waarbij de HWA- en DWA-stelsel concreter uitgewerkt worden. Dit dient 
tevens afgestemd te worden met het bevoegd gezag. Door rekening te houden met 
de genoemde aandachtspunten, de afstroomrichtingen en de inpassing van 
hemelwaterberging binnen het perceel vindt de ontwikkeling waterneutraal 
plaats. Bij wijzigingen in het oppervlaktewater, een bronnering voor de 
bouwwerkzaamheden of bij andere ingrepen op de plaatselijke waterhuishouding 
(lozing / infiltratie of werkzaamheden in de buurt van een watergang), moeten in 
het kader van de Waterwet vergunningen/meldingen worden aangevraagd via de 
reguliere procedure (omgevingsvergunning). 
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HOOFDSTUK 7. OPZET PLANREGELS 
 
In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de verschillende regels die 
van toepassing zijn op de aanwezige bestemmingen. 

 
7.1. Plansystematiek 

Bij het opstellen van dit bestemmingsplan is aansluiting gezocht bij de in de Wet 
ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening geformuleerde 
uitgangspunten. Gestreefd is hierbij naar uniformering en standaardisering van 
bestemmingen en regels. Voor de opbouw van de regels is aangesloten bij de 
geldende Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP). 
 

7.2. Hoofdstuk 1 van de regels: Inleidende regels 
Dit hoofdstuk bevat twee artikelen over de in het plan gehanteerde begrippen 
en de wijze van meten. 
 
Begrippen 
In dit artikel zijn de begrippen die in de planregels worden gehanteerd 
gedefinieerd. Bij de toetsing aan het bestemmingsplan moet worden uitgegaan 
van de in dit artikel aan de betreffende begrippen toegekende betekenis. Als 
gebruikte begrippen niet in artikel 1 voorkomend dan geldt de 
uitleg/interpretatie die daaraan in het dagelijkse taalgebruik wordt gegeven. 
 
Wijze van meten 
In dit artikel is aangegeven hoe de hoogte en andere maten die bij het bouwen 
in acht genomen dienen te worden, gemeten moeten worden. 

 
7.3. Hoofdstuk 2 van de regels: Bestemmingsregels 

De standaard opbouw van de bestemmingsregels conform de SVBP betreft: 
- bestemmingsomschrijving: een beschrijving van de bestemming; 
- bouwregels: regels voor het oprichten van gebouwen en bouwwerken; 
- nadere eisen: indien noodzakelijk staan hier aanvullende regels waarin 

specifieke eisen kunnen worden gesteld aan de realisatie van de op te 
richten bouwwerken; 

- afwijken van de bouwregels: de gevallen waarin afgeweken kan worden van 
de bouwregels; 

- specifieke gebruiksregels: indien noodzakelijk worden hier aanvullende 
regels gegeven voor het gebruik van de gronden binnen de betreffende 
bestemming; 

- afwijken van de gebruiksregels: de gevallen waarin afgeweken kan worden 
van de gebruiksregels; 

- omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk  
zijnde, of van werkzaamheden; 

- omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk; 
- wijzigingsbevoegdheid. 
Per bestemming kunnen onderdelen, voor zover niet relevant, ontbreken. 
In voorliggend bestemmingsplan zijn de hierna te noemen bestemmingen 
opgenomen: ‘Wonen’  
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Wonen 
De bestemming 'Wonen' is toegekend aan gronden waarop het wonen de 
hoofdfunctie is. Daarnaast zijn in de woning en in de bijgebouwen onder 
voorwaarden aan huis gebonden beroepen en bedrijven als ondergeschikte 
nevenfunctie toegestaan. De begrippen aan huis verbonden beroep en bedrijf 
zijn omschreven in artikel 1 van de planregels. Belangrijke voorwaarden voor 
de uitoefening van een aan huis verbonden beroep en bedrijf als nevenfunctie 
zijn onder meer dat de nevenfunctie ondergeschikt blijft aan de woonfunctie 
en dat degene die de nevenfunctie uitoefent ook zelf de bewoner van de 
woning is. Voorts geldt dat geen detailhandel mag plaatsvinden en dat aan huis 
gebonden bedrijven behoren tot de categorie A volgens de als bijlage bij de 
regels gevoegde Staat van bedrijfsactiviteiten. De toelichting op de Staat van 
bedrijfsactiviteiten is opgenomen als bijlage bij de toelichting. 
 
Verbeelding 
Op de verbeelding zijn binnen het bestemmingsvlak een bouwvlak en een 
gebied waarbinnen bijgebouwen zijn toegestaan (erf), aangewezen. Woningen 
(hoofdgebouwen) zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak, behoudens 
een algemene regeling voor overschrijding van bouwgrenzen. Bijgebouwen 
mogen zowel binnen het bouwvlak als binnen het gebied 'erf' worden 

gebouwd. Voor de maximale goot‐ en bouwhoogte van woningen gelden de 

maxima zoals die op de verbeelding zijn aangegeven. Op de verbeelding zijn alle 
woningen in een bouwvlak opgenomen. De achtergelegen gronden zijn 
aangeduid als 'erf'.  
 
Bouwregels 
De bouwmogelijkheden zijn gekoppeld aan het begrip bouwperceel. De 
omschrijving van een bouwperceel luidt als volgt: 'een aaneengesloten stuk 
grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegestaan'.  
Daarmee beslaat het bouwperceel nagenoeg altijd het gehele perceel. Het 
begrip bouwperceel is in die zin direct toepasbaar voor alle particuliere 
percelen. Onder bouwwerken vallen gebouwen en bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, zoals erfafscheidingen. 
De bouwregels maken onderscheid tussen de woning (het hoofdgebouw), 
bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde. Woningen mogen alleen 
binnen een bouwvlak gebouwd worden. 
Onder bijgebouwen worden alle vrijstaande en aangebouwde bijgebouwen 
begrepen. De begripsomschrijving is in artikel 1 opgenomen. Bijgebouwen 
mogen zowel binnen het bouwvlak als binnen het gebied ‘erf’ worden 
gebouwd. De bouwmogelijkheden binnen het gebied ‘erf’ worden begrensd 
door een absoluut aantal m². 
 

De maximaal toegestane oppervlakte aan bijgebouwen dat ter plaatse van het 
gebied ‘erf’ wordt toegestaan is afhankelijk van de oppervlakte van het 
bouwperceel.  
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De volgende indeling en maatvoering wordt daarbij gehanteerd: 

1 een bouwperceel met een bouwperceel 
met een oppervlakte tot 150 m²  

      maximaal 50 m²  
 

2 een bouwperceel met een oppervlakte van 
150 m² tot 200 m² 

      maximaal 60 m² 

3 een bouwperceel met een oppervlakte van 
200 m² tot 250 m²  

      maximaal 68 m² 

4 een bouwperceel met een oppervlakte van 
250m² tot 500 m²  

      maximaal 75 m² 

5 een bouwperceel met een oppervlakte 
vanaf 500 m²  

      maximaal 100m² 

 
Deze bepaling geldt alleen voor het gebied buiten het bouwvlak. Voor het 
bepalen van de maximaal toegestane oppervlakte aan bijgebouwen is dus 
alleen de oppervlakte die ter plaatse van het gebied 'erf' aanwezig is, bepalend.  
 
Een aangebouwd bijgebouw mag voor woondoeleinden worden gebruikt, mits 
dat niet leidt tot een toename van het aantal woningen. De goothoogte van 
bijgebouwen mag maximaal 3,00 meter bedragen, de bouwhoogte van 
bijgebouwen mag maximaal 5 meter bedragen. Indien binnen een bouwvlak 
voor een woning, een gebouw de maximale hoogtemaat van een bijgebouw 
overstijgt, dan zal dat gebouw niet worden beschouwd als bijgebouw, omdat 
het in bouwkundige opzicht niet ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. 
Toetsing vindt dan plaats aan de hoogtematen voor het hoofdgebouw, de 
woning. 
 
Carports 
In de bouwregels is een afzonderlijke regeling opgenomen voor carports. In 
artikel 1 wordt het begrip carport omschreven. Op elk bouwperceel mag 
maximaal één carport van maximaal 30 m² worden opgericht, welke achter (het 
verlengde van) de voorgevel van de woning moet worden gebouwd. Daarnaast 
geldt, dat een carport grotendeels moet worden opgericht naast de zijgevel van 
de woning. De hoogte van een carport mag niet meer dan 3 meter bedragen. 
 
Erfafscheidingen 
In de bouwregels voor bouwwerken, geen gebouw zijnde, is een regeling 
opgenomen voor erfafscheidingen. Erfafscheidingen vóór de naar de weg 
gekeerde gevel van de woning mogen niet hoger zijn dan 1 meter; overige 
erfafscheidingen niet hoger dan 2 meter. Onder omstandigheden kan hiervan 
worden afgeweken. 
 
Beroep/bedrijf aan huis 
Zoals hierboven aangegeven mogen de woning en de daarbij behorende 
bijgebouwen tevens worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis 
verbonden beroep/bedrijf. Hierbij geldt, dat maximaal 30% van het 
vloeroppervlak van de woning of bijgebouwen tot een oppervlakte van 
maximaal 60 m² mag worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis 
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verbonden beroep/bedrijf. Het percentage van 30 % wordt berekend over het 
bestaande totale vloeroppervlak van de woning en de bijgebouwen. 
 
Mantelzorg 
In de gebruiksregels is, naast het algemene verbod om gronden in strijd met de 
bestemming te gebruiken, een verbod opgenomen om bijgebouwen (niet 
zijnde aangebouwde bijgebouwen te gebruiken voor (al dan niet afhankelijke) 
bewoning. Van deze bepaling kan worden afgeweken ten behoeve van 
mantelzorg.  

 
7.4. Hoofdstuk 3 van de regels: Algemene regels 

Dit hoofdstuk bevat artikelen, waarin bepalingen zijn opgenomen die gelden 
voor het gehele plangebied, te weten de anti-dubbeltelbepaling, algemeen 
geldende bouw-, gebruiks-, aanduidings-, procedure-, afwijkings- en 
wijzigingsregels. 
 
Anti-dubbeltelbepaling 
In dit artikel is bepaald dat gronden, die al eens als berekeningsgrondslag voor 
bouwen hebben gediend, niet nogmaals als zodanig kunnen dienen. De anti-
dubbeltelbepaling wordt conform het Bro overgenomen in het 
bestemmingsplan. 
 
Algemene bouwregels 
Deze regels bevatten een regeling voor een beperkte overschrijding van 
bouwgrenzen. Daarnaast is een regeling opgenomen voor de ruimte tussen 
bouwwerken. Deze bepaling is bedoeld om het ontstaan van smalle 
ontoegankelijke open ruimten tussen gebouwen op aangrenzende terreinen te 
voorkomen, omdat deze aanleiding tot hinder door vervuiling kunnen geven. 
De bepaling kan zowel worden nageleefd door gebouwen tegen elkaar aan te 
plaatsen, indien het bestemmingsplan dat toestaat, als door een tussenruimte 
van meer dan een meter breedte te realiseren. Het bevoegd gezag kan bij 
omgevingsvergunning hiervan afwijken, indien de smalle open ruimte 
voldoende voor onderhoud bereikbaar is. Hierbij kan bijvoorbeeld worden 
gedacht aan een opening in de zijgevel van het gebouw.  
Tenslotte is in de algemene bouwregels de parkeernorm opgenomen. 
 
Algemene gebruiksregels 
Dit artikel bevat de algemene gebruiksregels voor wat betreft strijdig gebruik. 
 
Algemene afwijkingsregels 
In dit artikel is een aantal algemene afwijkingsmogelijkheden opgenomen. 
 
Algemene wijzigingsregels 
In dit artikel is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het corrigeren van 
de bestemmingsgrenzen ten behoeve van een praktische uitvoering van het 
plan. Daarnaast is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om het plan te 
wijzigen ten aanzien van de wettelijke regels. 
 



 

 50 

Algemene procedure regels 
In dit artikel zijn de regels opgenomen die burgemeester en wethouders in acht 
dienen te nemen bij het nemen van een besluit omtrent een nadere eis 
overeenkomstig een in het plan opgenomen regel over andere eisen. 
 
Algemene aanduidingsregels  
In dit artikel zijn aanduidingsregels opgenomen. Ter plaatse van het gehele 
plangebied geldt de gebiedsaanduiding ‘milieuzone – 
grondwaterbeschermingsgebied’. Grondwaterbeschermingsgebieden liggen 
rondom waterwingebieden. Binnen grondwaterbeschermingsgebieden mag, 
voor bijvoorbeeld funderingen of kelders, op grond van de Interim 
Omgevingsverordening Noord-Brabant zonder (start)melding niet dieper 
worden gegraven dan 3 meter onder het maaiveld, om de kwaliteit van het 
grondwater te beschermen. Tot een diepte van 3 meter onder het maaiveld zijn 
de risico’s voor het grondwater beperkt. Deze regels zijn overgenomen in het 
bestemmingsplan, in de vorm van een grens aan de maximale verticale diepte 
van een bouwwerk. Burgemeester en wethouders kunnen een 
omgevingsvergunning verlenen waarmee wordt toegestaan om een bouwwerk 
te bouwen dat dieper ligt dan 3 meter beneden maaiveld.  
 
Overige regels 

Dit artikel bevat een bepaling over de wettelijke regelingen waar in de 

planregels naar wordt verwezen.                                   
 

7.5. Hoofdstuk 4 van de regels: Overgangsrecht en slotregel 
 

Overgangsrecht 
In dit artikel is het overgangsrecht ten aanzien van gebruik en bebouwing 
opgenomen. Het overgangsrecht houdt in dat gebruik en bebouwing dat in 
strijd is met het nieuwe bestemmingsplan, maar reeds aanwezig was ten tijde 
van de voorgaande plannen, onder voorwaarden, mag worden voortgezet. 
Gebruik dat strijdig was met het vorige bestemmingsplan blijft strijdig. Er is 
geen sprake van legalisatie van reeds strijdig gebruik door dit bestemmingsplan 
en er kan ook nog steeds worden gehandhaafd. Ook bouwwerken die op de 
peildatum illegaal zijn, blijven illegaal. Het overgangsrecht volgt uit het Besluit 
ruimtelijke ordening, dat verplicht tot het opnemen van een standaard 
overgangsregel voor bouwwerken (artikel 3.2.1) en gebruik (artikel 3.2.2). 
 
Slotregel 
Hier wordt vermeld onder welke naam de regels van dit bestemmingsplan 
kunnen worden aangehaald. 
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HOOFDSTUK 8. UITVOERBAARHEID 
 

8.1. Economische uitvoerbaarheid 
In de Wro is in afdeling 6.4 de regelgeving rondom de grondexploitatie 
opgenomen. Centrale doelstelling is om in de situatie van particuliere 
grondexploitatie te komen tot een verbetering van het gemeentelijk 
kostenverhaal en de versterking van de gemeentelijke regie bij 
locatieontwikkeling.  
In artikel 6.12 Wro is bepaald dat de gemeenteraad een exploitatieplan 
vaststelt voor gronden waarop een bouwplan is voorgenomen. In artikel 6.2.1 
Bro is vastgelegd wat onder een bouwplan wordt verstaan. De bouw van een 
of meerdere hoofdgebouwen is in het betreffende artikel van het Bro 
opgenomen. 
 
Een exploitatieplan dient tegelijkertijd met een bestemmingsplan te worden 
vastgesteld. In de Wro is tevens opgenomen, dat kan worden afgeweken van 
de verplichting tot het opstellen van een exploitatieplan indien het verhaal van 
kosten van de grondexploitatie over de in het plan of besluit begrepen gronden 
anderszins verzekerd is. Dit is het geval indien de gemeente en de 
initiatiefnemer en/of de ontwikkelende partij een privaatrechtelijke 
overeenkomst hebben gesloten over de verdeling van kosten bij de 
grondexploitatie. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan moet een 
expliciet besluit worden genomen dat het niet noodzakelijk is om een 
exploitatieplan vast te stellen. 
 
Op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening moet een 
exploitatieplan worden vastgesteld voor gronden waarop een bouwplan is 
voorzien, tenzij het verhaal van grondexploitatiekosten over de in het 
bestemmingsplan begrepen gronden anderszins, zoals bijvoorbeeld door 
middel van een overeenkomst, is verzekerd, of, zoals hier het geval is, er geen 
kosten in het openbaar gebied worden gemaakt. Nu deze laatste situatie zich 
voordoet kan gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan worden 
besloten dat geen exploitatieplan wordt vastgesteld.   
 
Het project wordt op kosten van initiatiefnemer gerealiseerd. Het 
bestemmingsplan is opgesteld op kosten van de initiatiefnemer. Alleen de 
kosten voor begeleiding van de planologische procedure komen voor rekening 
van de gemeente (waarvoor leges bij initiatiefnemer in rekening worden 
gebracht). Omdat het verhaal van kosten daarmee is verzekerd, is het op- en 
vaststellen van een exploitatieplan niet vereist en kan als zodanig worden 
besloten. Met initiatiefnemer is een planschadeverhaalsovereenkomst 
gesloten. 

  
8.2. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Het plan is onderworpen aan inspraak en heeft ter inzage gelegen voor 
ingezetenen van de gemeente Goirle en belanghebbenden. Tijdens deze 
periode konden zij schriftelijk een zienswijze indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van Goirle. Van de gevoerde inspraakprocedure 
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is een eindverslag opgesteld dat als bijlage in deze toelichting is opgenomen. 
Van het gevoerde overleg op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke 
ordening is een verslag gemaakt dat eveneens in de bijlagen is opgenomen.  



 

 

Bijlagen bij plantoelichting 
  



 

 

Bijlage 1 Eindverslag inspraakprocedure 
  











 

 

Bijlage 2 Verslag overleg Besluit ruimtelijke ordening 
  



 

 

                                                                                                                  
 

Verslag van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening  
ten aanzien van het voorontwerp bestemmingsplan "Ronde Akkers Riel"  
Artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening schrijft voor dat burgemeester en wethouders bij de 
voorbereiding van een bestemmingsplan overleg plegen met de besturen van bij het plan betrokken 
gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de 
zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in 
het geding zijn. 
Op grond van dit artikel is het voorontwerpbestemmingsplan toegestuurd aan  de  volgende 
instanties met het verzoek om vóór afloop van de inspraaktermijn te reageren: 
1. Provincie Noord-Brabant; 
2. Waterschap Brabantse Delta;  
3. Ministerie van Defensie; 
4. Ministerie van Economische Zaken en Klimaat; 
5. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. 
6. Stichting Biodiversiteit Goirle-Riel; 
7. Brandweer Midden West Brabant; 
8. Gasunie. 
De ontvangen reacties zijn in onderstaande tabel samengevat weergegeven. Daarin is tevens  de 
reactie van de gemeente weergegeven en de laatste kolom geeft de gevolgen voor het plan weer. 
 
 Reactie diverse instanties Reactie gemeente Gevolgen voor het 

plan 

1. Provincie Noord-Brabant.   

 De provincie heeft bij brief van 2 
november 2020 aangegeven de 
volgende  opmerkingen te hebben. 

  

1a. Grondwater/drinkwaterbescherming 
Ingevolge de Interim Omgevings-
verordening  (IOV) ligt het plangebied 
binnen de aanduidingen “grondwater 
-beschermingsgebied”, “grondwater-
beschermingsgebied-max boordiepte 
20 meter” en “waterwinning voor 
menselijke consumptie”  In het plan  
dient in de toelichting en de planre-
gels hier aan aandacht te worden 
besteed. 

Deze opmerking zal worden verwerkt in het 
plan. 

De verbeelding, 
planregels en 
plantoelichting 
worden aangepast. 

1b. Archeologie 
Uit het verrichte bureauonderzoek en 
het booronderzoek (bijlagen 3 en 7 
van de plantoelichting) blijkt dat er 
hoge archeologische waarden 
aanwezig zijn binnen het plangebied. 
Het onderzoek daarnaar is kennelijk 

Nadat het bureau-onderzoek en het 
booronderzoek zijn uitgevoerd is er 
vervolgens door Antea Group nog een 
inventariserend veldonderzoek  door middel 
van proefsleuven uitgevoerd. De resultaten 
daarvan zijn neergelegd in het rapport 
“Inventariserend veldonderzoek d.m.v. 

Geen. 



nog niet afgerond, omdat nog een 
proefsleuvenonderzoek is 
geadviseerd. Gelet op de 
aanbevelingen uit deze onderzoeken 
in relatie tot de aanwezige 
archeologische waarden, achten de 
provincie het noodzakelijk dat ook in 
de planregels een adequaat 
beschermingsregime wordt 
opgenomen omdat anders deze 
waarden niet worden beschermd. 
 

proefsleuven, Ronde Akkers (Riel)” van 28 
januari 2021. Bij het proefsleuvenonderzoek 
zijn enkele losse archeologische sporen 
aangetroffen, waarvan enkele zeer ondiep 
waren. In een van de sporen is 
vondstmateriaal aangetroffen, dan kon 
worden gedateerd in de nieuwe tijd. Het was 
niet mogelijk om de sporen te reconstrueren 
tot structuren. Verder zijn er enkele recente 
verstoringen aangetroffen. Op basis van het 
proefsleuvenonderzoek en de bijbehorende 
waardering van de aangetroffen vindplaats 
als niet behoudenswaardig heeft Antea Group 
geadviseerd om het onderzochte deel van het 
plangebied vrij te geven ten behoeve van de 
voorgenomen ontwikkeling. Op verzoek van 
de gemeente is dit rapport beoordeeld door 
het Monumentenhuis Brabant, dat 
geadviseerd heeft  dat met het door Antea 
Group  gegeven advies kan worden 
ingestemd. Vervolgens heeft het college van 
burgemeester en wethouders in 23 februari 
2021 besloten het plangebied vrij te geven 
voor realisering.  Hiermee is voor wat het 
aspect archeologie voldoende onderzoek 
gedaan en is archeologische bescherming in 
het plan niet nodig. 

2. Waterschap Brabantse Delta   

 Het waterschap heeft bij brief van 10 
november 2020, aangegeven geen 
opmerkingen te hebben. 

Deze opmerking wordt voor kennisgeving 
aangenomen. 

Geen. 

3. Ministerie van Defensie   

 Het ministerie heeft niet gereageerd Niet van toepassing. Geen. 

4.  Ministerie van Economie, & Klimaat   

4a. Het ministerie heeft niet gereageerd. Niet van toepassing. Geen. 

5. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland   

 Rijkswaterstaat heeft bij mail van 27 
oktober 2020 aangegeven geen 
opmerkingen te hebben.  

Deze opmerking wordt voor kennisgeving 
aangenomen. 

Geen 

6. Stichting Biodiversiteit Goirle-Riel   

 De stichting heeft niet gereageerd. Niet van toepassing. Geen. 

7. Brandweer Midden-West Brabant   

 De brandweer heeft bij mail van 29 
oktober 2020 aangegeven geen 
opmerkingen te hebben. 

Deze opmerking wordt voor kennisgeving 
aangenomen. 

Geen. 

8. Gasunie   

 De Gasunie heeft bij mail van 5 

november 2020 aangegeven dat de 

dichtst bij gelegen leiding valt geen 

invloed heeft op de verdere 

planontwikkeling. 

Deze opmerking wordt voor kennisgeving 

aangenomen. 

Geen. 

 
 

 



 

 

Bijlage 3 Toelichting Staat van Bedrijfsactiviteiten 
  



 

 

Toelichting op de Staat van bedrijfsactiviteiten 
 
 
Inleiding 
 
Een goede milieuhygiënische kwaliteit in gebieden kan worden gerealiseerd door een juiste 
afstemming van de situering van bedrijven en milieugevoelige functies (zoals woningen). Om dit te 
bereiken kunnen globaal bezien twee wegen worden bewandeld: 
- beïnvloeding door middel van ruimtelijke ordening; 
- het nemen van maatregelen op het milieuhygiënische vlak. 
 
De ruimtelijke ordening fungeert daarbij als het beleidskader en vormt een "grove zeef", waarbij 
getracht wordt de juiste functie op de juiste plaats te situeren. Bij de ruimtelijke ordening zijn het 
aanhouden van afstand tussen bron en gevoelig object (zonering) en functietoedeling de belangrijkste 
middelen. 
Milieuhygiënische maatregelen zorgen er vervolgens voor dat, zo nodig, voor de inrichting 
maatregelen worden getroffen ter voorkoming of beperking van hinder in het omliggende gebied. 
 
Bij de regeling in het bestemmingsplan wordt gebruik gemaakt van een "Staat van bedrijfsactiviteiten", 
gebaseerd op de publicatie "Bedrijven en milieuzonering" van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG, publicatie juni 2007; “het groene boekje”). Door het koppelen van soorten 
bedrijven aan richtafstanden met betrekking tot aan te houden afstanden tussen bedrijven en 
milieugevoelige objecten biedt de staat een (aanvullend) instrument voor ruimtelijk-ordeningsbeleid bij 
bestemmingsplannen. 
 
Hierna wordt een korte toelichting gegeven op de Staat van bedrijfsactiviteiten. Voor een uitgebreide 
toelichting wordt verwezen naar de eerdergenoemde publicatie "Bedrijven en milieuzonering" van de 
VNG. 
 
Staat van bedrijfsactiviteiten 
 
De Staat van bedrijfsactiviteiten geeft slechts inzicht in milieu-planologische aspecten per 
bedrijfstype en een specifieke bedrijfssituatie. Voor de onderscheiden bedrijfstypen, gerangschikt 
volgens de Standaard Bedrijfs Indeling (SBI-lijst) van het CBS, zijn per bedrijfstype voor elk van de 
aspecten geur, stof, geluid en gevaar de richtafstanden aangegeven die in de meeste gevallen 
kunnen worden aangehouden tussen een bedrijf, bedrijven c.q. bedrijfsactiviteiten (de 
milieubelastende activiteiten, opslagen en installaties) en een rustige woonwijk. Bij het aanhouden 
van de richtafstanden tussen de bedrijven/bedrijfsactiviteiten en milieugevoelige objecten (woningen) 
kan hinder en schade aan mensen binnen aanvaardbare normen worden gehouden. Onder bedrijven 
worden in dit verband ook begrepen landbouw- en recreatiebedrijven en milieubelastende vormen 
van publieke dienstverlening en openbare instellingen. Onder milieugevoelige objecten vallen ook 
ziekenhuizen scholen en terreinen voor verblijfsrecratie. 
 
Naast een "algemene staat van bedrijfsactiviteiten" die met name is toegespitst op specifieke 
bedrijfsterreinen is ook een staat van bedrijfsactiviteiten opgesteld voor gebieden waarbij sprake is 
van een functiemenging. Daarbij wordt gedacht aan : 
- stadscentra,dorpskernen en winkelcentra 
- horecaconcentratiegebieden 
- zones met functiemenging langs stedelijke toegangswegen 
- (delen van) woongebieden met kleinschalige c.q. ambachtelijke bedrijvigheid. 
 
Het kan daarbij gaan om bestaande gebieden met functiemenging en om gebieden waar bewust 
functiemenging wordt nagestreefd, bijvoorbeeld een grotere levendigheid tot stand te brengen. Het 
toepassen van een specifieke staat van bedrijfactiviteiten wordt daarbij wenselijk geacht omdat de 
activiteiten in dergelijke functiemenggebieden qua schaal sterk kunnen verschillen van de activiteiten 
op specifieke bedrijventerreinen. 
 
 
 



 

Categorie-indeling functiemenging 
 
In de bijgaande lijst voor functiemenging is gekozen voor een indeling in drie categorieën: 
 
Categorie A 
Activiteiten die zodanig weinig milieubelastend voor hun omgeving zijn dat deze aanpandig aan 
woningen kunnen worden uitgevoerd. De eisen uit het bouwbesluit voor scheiding tussen wonen en 
bedrijven zijn daarbij toereikend. 
 
Categorie B 
Activiteiten die in een gemengd gebied kunnen worden uitgeoefend, echter met een zodanige 
milieubelastingvoor hun omgeving dat zij bouwkundig afgescheiden van woningen en ander gevoelige 
functies dienen plaats te vinden. 
 
Categorie C 
De activiteiten genoemd onder categorie B, waarbij vanwege de relatief grote verkeeraantrekkende 
werking een ontsluiting op de hoofdinfrastructuur is aangewezen. 
 
Randvoorwaarden 
 
Voor de toelaatbaarheid van de activiteiten gelden de volgende randvoorwaarden: 
1. het gaat om kleinschalige, meest ambachtelijke bedrijvigheid; 
2. productie en/of laad- en loswerkzamheden vinden alleen in de dagperiode plaats; 
3. de activiteiten (inclusief opslag) geschieden hoofdzakelijk inpandig 
4. activiteiten uit categorie C beschikken daarnaast over een goede aansluiting op de 

infrastructuur. 
 
Uitwerking staat van bedrijfsactiviteiten 
 
Naast de boevengenoemde randvoorwaarden zijn bij de selectie van de bijgaande lijst de volgende 
criteria gehanteerd: 

 voor categorie A gaat het om activiteiten in milieucategorie 1 

 voor categorie B gaat het om activiteiten: 
- in categorie 1 voor het aspect gevaar; 
- in maximaal categorie 2 voor de aspecten stof en geur; 
- in maximaal categorie 3.1 voor het aspect geluid; 
- met een in deze voor verkeer van maximaal 1 G (goederen) en 2p (personen) 

 voor categorie C gaat het om activiteiten zoals bij categorie B, echter met een index voor 

verkeer van maximaal 2 g (goederen) en 3 P (personen). 

 Vuurwerkbesluit is van toepassing. 
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Inleiding  

 

Deze standaard verantwoording groepsrisico (voortaan: standaard verantwoording) is een 

hulpmiddel voor het opstellen van de paragraaf “externe veiligheid” in ruimtelijke plannen, 

waarvan de gronden liggen binnen het invloedsgebied van een risicobron. Een risicobron is een 

bron waar opslag of vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt, zoals een Bevi-inrichting, 

buisleiding, spoor-, water- of autoweg.  

 

De standaard verantwoording geeft een beschrijving van de scenario’s en de aspecten 

bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid en gaat op globale wijze in op het groepsrisico.  

 

Deze standaard verantwoording wordt toegepast voor Wro-besluiten en omgevingsvergunningen 

Wabo voor afwijken van bestemmingsplan of beheersverordeningen. De standaard verantwoording 

kan gebruikt worden om te voldoen aan artikel 13 van het Bevi1. Daarnaast kan deze standaard 

verantwoording toegepast worden als (beperkte) verantwoording op grond van artikel 7 en 8 van 

het Bevt2 en artikel 12 van het Bevb3.  

 

Voor een verantwoording van het groepsrisico dient de Veiligheidsregio (VR) in de gelegenheid te 

worden gesteld een advies uit te brengen. De VR geeft in bepaalde situaties een standaardadvies 

af. Voor de toepassingsmogelijkheden van dit standaardadvies wordt verwezen naar het advies van 

de VR d.d. 21 december 2018. Een vuistregel is dat wanneer de standaard verantwoording kan 

worden toegepast, het standaardadvies van de VR tevens van kracht is.  

 

In dit document wordt: 

 toegelicht wanneer de standaard verantwoording aan de orde is en hoe het gebruikt wordt;  

 de standaard verantwoording voor de gemeente Goirle gegeven.  

 

Toepassing standaard verantwoording 

 

In Wro-besluiten en omgevingsvergunningen Wabo voor afwijken van bestemmingsplan of 

beheersverordeningen (voortaan: ruimtelijk plan) wordt getoetst aan diverse milieuaspecten, 

waaronder externe veiligheid. Ieder ruimtelijk plan bestaat daarom uit een paragraaf externe 

veiligheid. De standaard verantwoording kan nooit de gehele paragraaf externe veiligheid 

vervangen. Een complete paragraaf bestaat –naast de eventueel noodzakelijke verantwoording - 

uit een beleidskader, beschrijving van de risicobronnen en (beperkt) kwetsbare objecten en een 

toetsing aan de relevante contouren (PR 10-6, plasbrandaandachtsgebieden en invloedsgebieden). 

Voor inzicht in deze contouren, wordt verwezen naar de risicokaart of EV-signaleringskaart. 

 

Voor de toepassingsmogelijkheden van de standaard verantwoording wordt verwezen naar het 

stroomschema, zoals opgenomen in bijlage 1. In dit stroomschema wordt een relatie gelegd met 

de kaart ‘zone indeling standaard verantwoording groepsrisico’, die in bijlage 2 staat.  

 

Toelichting Stroomschema 

Het stroomschema maakt onderscheid tussen: 

1. Conserverende en ontwikkelingsgerichte plannen: 

Conserverende plannen zijn bestemmingsplannen of beheersverordeningen waarin 

juridisch-planologisch geen nieuwe ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt. Een 

bestemmingsplan dat een wijzigingsbevoegdheid of uit te werken bestemming (opnieuw) 

vastlegt, wordt beschouwd als een ontwikkelingsgericht plan. Een uitbreiding van een 

                                  
1 Besluit externe veiligheid inrichtingen 
2 Besluit externe veiligheid transportroutes 
3 Besluit externe veiligheid buisleidingen 
 
 
 

https://flamingo.bij12.nl/risicokaart-viewer/action/login?name=Risicokaart-nietopenbaar&version=
https://nl.ev-signaleringskaart.nl/viewer/action/login?name=EV-signaleringskaart_NL&version=
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bestaande functie, functiewijziging of legalisatie wordt beschouwd als een 

ontwikkeling/wijziging.  

2. Diverse zones. Deze zones zijn opgenomen op de kaart in bijlage 2 en omvat een:  

a. Niet gekleurde zone: wanneer het plangebied uitsluitend in dit gebied is gelegen, is 

een verantwoording niet benodigd.  

b. Grijze zone: deze gronden liggen binnen het invloedsgebied, maar buiten de 

bepalende zones voor het groepsrisico. Hier geldt daarom de 

standaardverantwoording.  

c. Blauwe zone: deze zone ligt tussen 30 en 200 meter van een transportroute4, 

buisleiding of categoriale inrichting en/of tussen 30 en 750 meter van een niet-

categoriale Bevi-inrichting. Bij deze zone kan zowel de standaard- als 

maatwerkverantwoording van toepassing zijn.  

d. Gele zones: dit zijn de gebieden binnen 30 meter van een risicobron. Hiervoor geldt 

altijd een maatwerkadvies bij een ontwikkelingsgericht plan. 

Wanneer een ontwikkeling of wijziging binnen meerdere zones is gelegen, is de zone die 

het dichtst bij de risicobron gelegen is maatgevend. Naar rangorde van prioriteit is dat dus 

1) geel, 2) blauw en 3) grijs.  

3. Aard van de risicobronnen: Bij een ontwikkeling of wijziging die in een blauwe zone is 

gelegen wordt in het stroomschema de vraag gesteld om welke risicobron het gaat. Indien 

sprake is van een zone afkomstig van een transportroute5 en/of buisleiding, dan geldt  

– wanneer sprake is van een zogenaamde beperkte verantwoordingsplicht - de standaard 

verantwoording. 

 

Er zijn ook inrichtingen, die niet gerekend worden tot Bevi-inrichtingen, zoals sommige PGS15-

inrichtingen of civiele inrichtingen voor explosieven. Hiervoor gelden veiligheidszones die (beperkt) 

kwetsbare objecten uitsluiten, maar een verantwoording groepsrisico is niet aan de orde. Deze 

inrichtingen zijn derhalve niet opgenomen op de kaart in bijlage 2. 

 

Beperkte verantwoording 

De toepassingsvereisten van een beperkte verantwoording zijn opgenomen in artikel 8, lid 2 van 

het Bevt en artikel 12, lid 3 van het Bevb en artikel 8 van de Revb. De onderbouwing in hoeverre 

de beperkte verantwoording kan worden toegepast, dient opgenomen te worden in het ruimtelijk 

plan. Wanneer de beperkte verantwoording niet kan worden toegepast, dan is een 

maatwerkverantwoording nodig.  

 

Indien de beperkte verantwoording kan worden toegepast, dient aanvullend bepaald te worden of 

sprake is van zelfredzame personen. Bij de volgende functies is per definitie sprake van niet 

zelfredzame personen en dient dus de pijl met ‘nee’ gevolgd te worden:  

 Ziekenhuizen; 

 Basisscholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen;  

 Bejaardentehuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen; 

 Gevangenissen. 

 

  

                                  
4 Onder transportroute wordt verstaan: wegen (incl. gemeentelijke wegen), spoorwegen en waterwegen 

waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. 
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Uitkomsten 

Het stroomschema kan leiden tot 3 uitkomsten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aspecten bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid dienen bij een maatwerkverantwoording –

rekening houdende met locatie, functie, gebouwkenmerken enerzijds en rampscenario’s anderzijds 

specifiek te worden uitgewerkt. Ook dient de Veiligheidsregio om advies te worden gevraagd (bij 

voorkeur vroegtijdig in het proces wanneer externe veiligheid een bepalende factor is) en dient het 

gegeven advies verwerkt te worden in het ruimtelijk plan, waarbij beschreven wordt in hoeverre de 

voorgestelde maatregelen worden getroffen.  

 

Vragen of een maatwerkverantwoording laten opstellen? 

Wanneer er twijfel bestaat over de toepassingsmogelijkheden van de standaard verantwoording 

kan contact worden opgenomen met de OMWB. Contactpersonen hiervoor zijn: 

 Dhr. N. (Niels) den Haan (n.denhaan@omwb.nl); 

 Dhr. K. (Kees) Aarts (k.aarts@omwb.nl);  

 Dhr. M. (Martijn) van der Wielen (m.vanderwielen@omwb.nl). 

 

Ook voor toetsingen of het opstellen van een maatwerkverantwoording kunt u hen benaderen.  

  

In dit geval is geen verantwoording nodig. In de paragraaf externe 
veiligheid volstaat een beschrijving van de relevante risicobronnen en 
de constatering dat het plan buiten de relevante 
contouren/invloedsgebieden ligt, waardoor een verantwoording 
groepsrisico niet noodzakelijk is.  

De standaardverantwoording kan worden toegepast. In het ruimtelijk 

plan wordt een beschrijving gegeven van de risicobronnen en relevante 

contouren/invloedsgebieden en wordt omschreven waarom de 

standaardverantwoording van kracht is. Aanbevolen wordt om in het 

ruimtelijk plan te beschrijven in hoeverre de voorgestelde maatregelen 

uit de standaard verantwoording, zoals afsluitbare mechanische 

ventilatie of risicocommunicatie, getroffen worden. 

 

Onderhavig document wordt toegevoegd als bijlage bij het ruimtelijk 

plan. Een nadere uitwerking van de aspecten bestrijdbaarheid en 

zelfredzaamheid is niet nodig. Het standaardadvies van de 

Veiligheidsregio mag eveneens worden toegepast en is opgenomen als 

bijlage bij deze standaardverantwoording. De Veiligheidsregio hoeft in 

dit geval niet meer (als overlegpartner) te worden betrokken bij de 

planvorming.  

 

 

 

Standaard 
verantwoording 

 

Toepassing van de standaardverantwoording is niet mogelijk. De inhoud 
van de maatwerkverantwoording is afhankelijk van de betreffende 
risicobron(nen).   
 Bevi-inrichtingen: een maatwerkverantwoording conform artikel 13 

van het Bevi; 

 Transportroutes: een maatwerkverantwoording conform artikel 8, 

lid 1 van het Bevt; 

 Buisleidingen: een maatwerkverantwoording conform artikel 12,  

lid 1 van het Bevb.   

 

 

Maatwerk 

Verantwoording 

Geen 

verantwoording 
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Standaard verantwoording 

 

Groepsrisico 

Het groepsrisico als gevolg van aanwezige risicovolle inrichtingen ligt in alle gevallen onder de 

oriëntatiewaarde.  

 

De belangrijkste transportroutes voor gevaarlijke stoffen zijn de A58 en N630. Voor het traject van 

de A58 ter hoogte van de gemeente Goirle is sprake van een groepsrisico, waarvan de waarde 

hoger is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde, maar lager dan de oriëntatiewaarde. 

 

Voor de N630 geldt een waarde van het groepsrisico die lager is dan 0,1 x OW, tenzij sprake is van 

een personendichtheid van meer dan 100 personen per hectare. Dit geldt eveneens voor alle 

gemeentelijke wegen.   

 

De binnen de gemeente Goirle gelegen buisleidingen, die relevant zijn voor externe veiligheid, 

betreffen voornamelijk aardgasleidingen. Met uitzondering van de leidingen Z-528-04 en A-657,  A-

532, welke gelegen zijn aan de zuidzijde van de kern Goirle, zijn alle leidingen gelegen in het 

buitengebied.  Voor de leidingen Z-528-04 en A-657,  A-532, is sprake van een laag groepsrisico. 

De waarde voor alle leidingen is gelegen onder 0,1 maal de oriëntatiewaarde.  

 

Het plangebied is gelegen binnen het invloedsgebied van risicobronnen op dusdanige afstand dat 

de ruimtelijke ontwikkeling, ook indien sprake is van toename van het aantal aanwezigen, niet leidt 

tot een relevante toename van het groepsrisico.  

 

Bestrijding calamiteit en zelfredzaamheid  

 

Scenario’s  

De scenario’s waardoor het plangebied getroffen kan worden, is afhankelijk van de aanwezige 

risicobronnen. De meest voorkomende scenario’s welke zich kunnen voordoen, zijn hier 

beschreven.  

 

Toxisch scenario 

Dit scenario is van toepassing bij een plangebied dat ligt binnen een giftig (toxisch) invloedsgebied: 

Er komt een wolk met giftige stoffen vrij die zich verspreidt in de omgeving. Deze kan ontstaan als 

gevolg van: 

- een brand bij een inrichting met gevaarlijke stoffen (giftige verbrandingsproducten, 

rookwolk). 

- Een lek in een ammoniakkoelinstallatie (door uitdamping verspreiding in de omgeving).  

- het lek raken van een container/tankwagen/etc. met gevaarlijke stoffen (door uitdamping 

verspreiding in de omgeving).  

 

Aanwezigen in het plangebied die worden blootgesteld aan de toxische wolk kunnen ernstige 

gezondheidsschade oplopen en kwetsbare groepen (longpatiënten) kunnen in het ‘worstcase 

scenario’ overlijden. Overige gevolgen zijn irritatie van de luchtwegen en branderige ogen.  

 

Plasbrand 

Een plasbrand ontstaat doordat een tank van een tankwagen of tankwagon openscheurt na 

bijvoorbeeld een botsing. Hierdoor stroomt een groot deel van brandbare vloeistof (zoals benzine) 

in korte tijd uit. De brandbare vloeistof verspreidt zich over de grond. Ontsteking van de plas leidt 

tot een korte hevige brand. De effecten van een plasbrand zijn hittestraling en rook. Hierdoor 

kunnen slachtoffers, schade en brand in de omgeving ontstaan. Hittestraling is in combinatie met 

de blootstellingsduur bepalend voor het slachtoffer- en schadebeeld. Dichtbij de bron kunnen 

personen overlijden en verder van de bron af kan het leiden tot (ernstige) brandwonden.  
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Incident met brandbare gassen 

Dit scenario kan van toepassing zijn bij een plangebied dat ligt binnen de effectafstanden van een 

explosie: Een explosie kan optreden bij een LPG tankstation, bij een inrichting of bij het transport 

van onder druk vervoerd gas (weg en water). Door het instantaan falen, bijvoorbeeld als gevolg 

van een ongeluk, komt de inhoud spontaan en explosief vrij. De stof zal waarschijnlijk ontbranden 

wat eveneens voor schade zorgt.  

Het ‘worst-case scenario’ is dat een tank door een externe brand wordt opgewarmd, waardoor deze 

door oplopende interne druk faalt. Hierdoor komt de inhoud onder zeer grote druk explosief vrij en 

ontbrandt direct. De warmtestraling en overdruk in de omgeving is direct dodelijk zowel binnen als 

buiten gebouwen. Op grotere afstand zullen aanwezigen (brand)wonden oplopen. Daarnaast 

ontstaat schade aan gebouwen als gevolg van de druk.  

 

Fakkelbrand 

Dit scenario is van toepassing bij een plangebied dat ligt binnen de effectafstanden van een 

fakkelbrand. Dit scenario treedt op bij transportleidingen voor aardgas. Door een lekkage, scheur 

of volledige breuk van de buisleiding kan het aardgas vrijkomen en tot ontbranding worden 

gebracht door een ontstekingsbron in de nabijheid. Het vrijgekomen aardgas zal hierbij in brand 

vliegen wat gepaard gaat met een druk en hevige hitte ontwikkeling in de vorm van een 

fakkelbrand. Door de hitte kunnen personen overlijden en/of brandwonden oplopen.  

 

Mogelijk te treffen maatregelen ter verbetering van de zelfredzaamheid 

  

Afsluitbare mechanische ventilatie bij toxisch scenario  

De Veiligheidsregio adviseert in nieuwe bouwwerken een afsluitbare mechanische ventilatie toe te 

passen. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de detaillering van gevels, ramen en kozijnen, 

zodat deze goed luchtdicht zijn uitgevoerd. De detaillering van gevels, ramen en kozijnen volgt uit 

het Bouwbesluit 2012. Belangrijk is het controleren van een juiste uitvoering hiervan tijdens de 

bouw. Het toepassen van een afsluitbare mechanische ventilatie kan niet middels het Bouwbesluit 

worden afgedwongen. Om de toepassing hiervan te bevorderen wordt hierover actief 

gecommuniceerd met initiatiefnemers van bouwprojecten.  

 

Risicocommunicatie  

De Veiligheidsregio adviseert om actief te communiceren met gebruikers/bewoners van het 

invloedsgebied over de risico’s en mogelijk te nemen maatregelen. Dit vraagt om een actief beleid 

op het gebied van risico-communicatie. Op het gebied van risicobeheersing stelt de Veiligheidsregio 

in haar beleidsplan zich ten doel extra inspanningen te verrichten op het gebied van 

risicocommunicatie. Samen met de andere Brabantse Veiligheidsregio’s wordt hiervoor een plan 

ontwikkeld, waarbij gemeenten nadrukkelijk worden betrokken. Binnen de gemeente Goirle is 

besloten om de wettelijke lijn te volgen. Dit is ook als zodanig vastgesteld in het borgingsdocument 

van de gemeente. 

 

Ontruimingsplan  

Het stimuleren van inrichtingshouders om aandacht te besteden aan hun ontruimingsplannen bij 

externe incidenten draagt bij aan een verhoging van de veiligheid. Instellingen en bedrijven zijn op 

grond van de Arbo-wet verplicht een risico-inventarisatie uit te voeren. Uit deze inventarisatie volgt 

of een BHV-organisatie ingesteld moet worden. Door de handhavers wordt hieraan structureel 

aandacht aan gegeven bij het uitvoeren van hun toezichtstaken. De Veiligheidsregio heeft in 

samenwerking met de gemeente Moerdijk een alerteringssysteem voor calamiteiten met 

gevaarlijke stoffen bij bedrijven ontwikkeld. De Veiligheidsregio past dit systeem (CBIS) inmiddels 

toe voor de gehele Veiligheidsregio. Toepassing van dit systeem zal bewustzijn van gevaren en 

communicatie bevorderen. Alle bedrijven binnen de gemeente kunnen zich inmiddels aanmelden 

voor dit systeem via de website: www.cbisbrabant.nl. De gemeente ondersteunt dit initiatief.   

 

 

 

http://www.cbisbrabant.nl/
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Mogelijkheden voor de rampenbestrijding 

 

Toxisch scenario 

Bronbestrijding is bij een toxische vloeistof mogelijk door de vloeistof af te dekken. Hierdoor wordt 

de verdamping verminderd. Voor toxische gassen kan alleen aan bronbestrijding worden gedaan 

indien het om een lekkage gaat. De brandweer kan dan proberen om het gat te dichten. 

Effectbestrijding is tevens mogelijk door de concentratie te verdunnen, bijvoorbeeld met behulp 

van een waterscherm. Dit is alleen mogelijk als de brandweer tijdig aanwezig is. Bij een toxisch 

incident is het belangrijk dat de bestrijding plaatsvindt vanaf bovenwinds gebied (daar waar de 

wind vandaan komt). Het is daarom belangrijk dat de bron tweezijdig bereikbaar is. 

 

Plasbrand 

De brandweer kan eerste hulp verlenen bij redden van slachtoffers. De brandweer beheerst de 

brand door nathouden/koelen van de omgeving en ontstane branden in de omgeving worden 

geblust. Tweezijdige bereikbaarheid is belangrijk evenals aanwezigheid van 

bluswatervoorzieningen.  

 

Incident met brandbare gassen 

Noodzakelijk voor het voorkomen van een explosie is tijdige aankomst brandweer en 

bereikbaarheid van tankwagens of ketelwagons. Belangrijk is dat voldoende bluswater-

voorzieningen aanwezig zijn en dat het gebied tweezijdig toegankelijk is. 

 

Fakkelbrand 

Mocht zich een voorval voordoen, dan is het van belang dat de hulpdiensten snel ter plaatse zijn 

met de juiste hulpmiddelen en blusmiddelen. De werkzaamheden van de brandweer zullen met 

name gericht zijn op het voorkomen van uitbreiding van de brand. De leidingbeheerder dient de 

toevoer van het gas af te sluiten bij een incident, er zijn dus geen mogelijkheden tot effectieve 

bronbestrijding. 

 

Opkomsttijden  

In het geval van een incident in het plangebied is de brandweer binnen de bestuurlijke 

vastgestelde tijden aanwezig (zie overzicht opkomsttijden bijlage 3). Indien voor het plangebied of 

een deel ervan niet kan worden voldaan aan de vastgestelde tijden kunnen, aan de hand van de 

door de Veiligheidsregio ontwikkelde toolbox, maatregelen worden getroffen om de veiligheid te 

verhogen. Belangrijk hierbij is de informatievoorziening richting de gebruikers/bewoners van een 

gebied waar de opkomsttijden niet worden gehaald. Toepassing van de toolbox kan een middel zijn 

om de veiligheid, door zelfredzaamheid en bewustzijn van de gevaren, te verhogen. 

Het doel van het project ‘’Brandveilig Leven’’ is om middels een tal van acties en activiteiten een 

basis te leggen voor een duurzame brandveilige woonomgeving van de burgers van de betrokken 

gemeenten. Het algemene nut van de toolbox is het bieden van tools om brandgevaarlijke situaties 

te voorkomen en in geval van een brand, ook tijdig gealarmeerd te worden en te kunnen vluchten. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen maatregelen op korte termijn en maatregelen op lange 

termijn. Het is ten eerste belangrijk dat de burgers zich meer bewust worden van de oorzaken en 

gevaren van brand. Bewustwording in de eerste stap in het proces om de brandveiligheid te 

verbeteren. Hierna is het van belang dat burgers de zelfredzaamheid bevorderen mocht er toch een 

brand ontstaan.  

 

WAS (Waarschuwings- en alarmeringsinstallatie)   

Binnen de bebouwde kom van de gemeente is de WAS-dekking veelal voldoende. Daarnaast is NL-

alert voor het gehele grondgebied operationeel via mobiele telefonienetwerk.  

 

Bluswatervoorziening  

Binnen de gemeente is een overzicht beschikbaar van de bluswatervoorziening. De Veiligheidsregio 

heeft deze (grote) bronnen geïnventariseerd. Op grond van het Bouwbesluit worden eisen gesteld 

aan benodigde bluswatervoorziening. Op verzoek van de Veiligheidsregio wordt, indien het 
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plangebied een nieuw uitbreidingsplan, industrieterrein met Brzo-inrichtingen of een grootschalige 

ontwikkeling betreft, in dit kader advies gevraagd met betrekking tot bluswatervoorziening. 

 

Bereikbaarheid  

De gemeente heeft een hoofdwegenstructuur voor de brandweer vastgesteld. Deze 

hoofdwegenstructuur voldoet aan de eisen die de brandweer hieraan stelt.  

 

Mate van zelfredzaamheid van de aanwezigen 

 

De zelfredzaamheid van aanwezigen in het plangebied hangt van diverse factoren af. In 

onderstaande tabel is de zelfredzaamheid voor een aantal standaard functies beoordeeld.  

 

 

Scenario 

 

Gebouwtype 

 

Afwegingscriteria 

Fysieke 

gesteldheid 

personen 

Zelfstandig

heid 

personen 

Alarmerings-

mogelijkheden 

personen en 

aanwezigen 

Vlucht- 

Mogelijkheden 

Gebouw & 

omgeving 

Gevaar- 

Inschattings-

mogelijkheden 

scenario 

 

 

Toxisch 

(giftig) 

Woning + + +/- + +/- 

Kantoor + + + + +/- 

Detailhandel + + + + +/- 

Bedrijf + + +/- +/- +/- 

Bijzonder 

Kwetsbaar 

- - + + +/- 

 

 

Explosie 

Woning + + +/- +/- +/- 

Kantoor + + + +/- +/- 

Detailhandel + + + +/- +/- 

Bedrijf + + +/- +/- +/- 

Bijzonder 

Kwetsbaar 

- - + +/- +/- 

 

Over het algemeen wordt geconcludeerd dat de zelfredzaamheid redelijk tot goed is. Voor bijzonder 

kwetsbare objecten waar verminderd zelfredzame personen aanwezig zijn (zoals kinderdagverblijf 

en zorginstelling) is de zelfredzaamheid beperkt.  

 

Eerder genoemde maatregelen en voorzieningen verbeteren de vlucht- en schuilmogelijkheden en 

daarmee ook de zelfredzaamheid van personen in het plangebied.  

 

Conclusie  

Op basis van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat er personen in het plangebied worden 

blootgesteld aan externe veiligheidsrisico’s, ook na het treffen van maatregelen. De besproken 

maatregelen dragen wel bij aan het verminderen van de gevolgen die zich voordoen bij één van de 

beschreven scenario’s.  

 

De Veiligheidsregio is voldoende ingericht om tijdig de noodzakelijke hulpverleningscapaciteit van 

de beschreven scenario’s te leveren.  

 

Op basis van de beschouwde scenario’s en het gelijkblijvende groepsrisico acht de gemeente het 

Wro- of Wabo-besluit verantwoord.  

  



 

 

 
 
 
 
 

PLANREGELS 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1  plan: 

het bestemmingsplan Ronde Akkers Riel met identificatienummer NL.IMRO.0785.BP2020002Rondeakke-vg01 
van de gemeente Goirle.  

1.2  bestemmingsplan: 

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand met de bijbehorende regels en de 
daarbij behorende bijlagen. 

1.3  aanduiding: 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, regels 
worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden. 

1.4  aanduidingsgrens: 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

1.5  aan huis verbonden bedrijf: 

het verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van ambachtelijke -geheel of overwegend door middel van 
handwerk uit te oefenen- bedrijvigheid dat door tenminste één bewoner van een woning in die woning en/of 
een bijbehorend bijgebouw wordt uitgeoefend, waarvan de aard, omvang en uitstraling zodanig zijn, dat de 
activiteit in de woning of de daarbij behorende bijgebouwen past, waarbij de woning in hoofdzaak de 
woonfunctie, in ruimtelijke en visuele zin blijft behouden, en de activiteit ter plaatse kan worden uitgeoefend, 
waaronder een beperkte verkoop als ondergeschikte activiteit in verband met de aan huis verbonden 
bedrijfsactiviteit behoort, met dien verstande dat de activiteit niet vergunningplichtig is ingevolge de Wet 
milieubeheer en is vermeld in categorie A van de Staat van bedrijfsactiviteiten (bijlage bij deze regels) of voor 
wat betreft de aard en omvang in relatie tot de milieuhinder die de bedrijfsactiviteit veroorzaakt, gelijk gesteld 
kan worden met een bedrijf dat behoort tot één van deze categorieën. 

1.6  aan huis verbonden beroep: 

een beroep op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, ontwerptechnisch, kunstzinnig of hiermee te 
vergelijken gebied, niet zijnde detailhandel, dat door tenminste één bewoner van een woning in die woning 
en/of een bijbehorend bijgebouw wordt uitgeoefend, waarbij de woning in hoofdzaak de woonfunctie blijft 
behouden, en de desbetreffende beroepsuitoefening een ruimtelijke en visuele uitstraling heeft die in 
overeenstemming is met de woonfunctie. 

1.7  afhankelijke woonruimte: 

een (gedeelte van een) bijgebouw, dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning, waarbij dit 
bijgebouw hoort, en waarin een gedeelte van de huishouding uit een oogpunt van mantelzorg is gehuisvest. 

1.8  ander werk: 

een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheid. 

  



 

4   

1.9  bebouwing: 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

1.10  bedrijf: 

een inrichting of instelling, gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan, 
installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten, aan huis 
verbonden beroepen daaronder niet begrepen. 

1.11  bestaande situatie (bebouwing en gebruik): 

a. legale bouwwerken die aanwezig of in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan, dan wel bouwwerken zoals deze mogen worden gebouwd krachtens een vóór dat 
tijdstip aangevraagde vergunning; 

b. het legale gebruik van grond en opstallen zoals aanwezig op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan. 

1.12  bestemmingsgrens: 

de grens van een bestemmingsvlak. 

1.13  bestemmingsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.  

1.14  bevoegd gezag: 

bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wabo. 

1.15  bijgebouw: 

een al dan niet vrijstaand gebouw, dat in bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde 
bouwperceel gelegen hoofdgebouw. 

1.16  bouwen: 

plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten van een bouwwerk. 

1.17  bouwgrens: 

de grens van een bouwvlak. 

1.18  bouwlaag: 

een boven het peil gelegen en doorlopend gedeelte van een gebouw, dat door op gelijke of bij benadering 
gelijke bouwhoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met 
uitsluiting van onderbouw en zolder. 

1.19  bouwperceel: 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge deze regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten. 

1.20  bouwperceelgrens: 

de grens van een bouwperceel. 
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1.21  bouwvlak: 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten. 

1.22  bouwwerk: 

een bouwkundige constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct 
hetzij indirect en duurzaam met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 

1.23  carport: 

een op de grond staande overkapping van één bouwlaag bij een bestaande woning of een bestaand 
woongebouw, die bedoeld is als een overdekte stallingsruimte voor personenauto's, die geen eigen wanden of 
deuren heeft en waarvan de begrenzing wordt gevormd door de woning of daarbij behorende bijgebouwen 
en/of ondersteuningen van de overkapping, die niet wordt aangemerkt als gebouw. 

1.24  dak: 

de bovenafdichting van een gebouw. 

1.25  detailhandel: 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ten verkoop, verkopen en/of leveren van 
goederen aan personen die deze goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in 
de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit, niet zijnde een supermarkt. 

1.26  dienstverlening: 

het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden. 

1.27  erf: 

een als zodanig aangegeven gebied. 

1.28  escortbedrijf: 

de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon, die bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was, prostitutie aanbiedt, die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend 
(escortservices, bemiddelingsbureaus, overigen). 

1.29  gebouw: 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 
ruimte vormt. 

1.30  gebruiken: 

het gebruiken, doen en laten gebruiken. 

1.31  groenvoorzieningen: 

het geheel van voorzieningen en activiteiten ten behoeve van groenaanleg, waaronder in ieder geval moeten 
worden verstaan parken, met bijbehorende voorzieningen, zoals verhardingen, waterpartijen, waterberging, 
watergangen en sloten, speelplaatsen, speel- en trapveldjes waaronder Cruijf-courts, bruggen en andere 
kunstwerken, straatmeubilair, en dergelijke, alsmede voorzieningen ter ondersteuning van de 
verkeersregulering en de verkeersveiligheid. 
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1.32  hoofdgebouw: 

één of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of 
toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op het perceel aanwezig 
zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is.  

1.33  kantoor: 

een ruimte die door haar aard, indeling en inrichting kennelijk is bedoeld voor het verrichten van 
werkzaamheden van administratieve aard.  

1.34  mantelzorg: 

het bieden van zorg aan een ieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of sociale vlak, op 
vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband. 

1.35  nutsvoorzieningen: 

voorzieningen ten behoeve van de telecommunicatie en de gas-, water- en elektriciteitsdistributie, alsmede 
soortgelijke voorzieningen van openbaar nut, waaronder in ieder geval worden begrepen duikers, 
bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, openbare sanitaire voorzieningen, transformatiehuisjes, 
gasreduceerstations, schakelhuisjes, waterhuishoudkundige voorzieningen, (collectieve) energievoorzieningen 
(onder andere warmte- en koudeopslag), telefooncellen, abri's, apparatuur voor telecommunicatie, 
voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling, en dergelijke. 

1.36  omgevingsvergunning: 

vergunning als bedoeld in artikel 2.1 Wabo. 

1.37  omgevingsvergunning voor het afwijken: 

omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met dit plan met toepassing 
van de in dit plan opgenomen regels inzake afwijking, op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c juncto artikel 
2.12, eerste lid, onder a, onder 1, van de Wabo. 

1.38  omgevingsvergunning voor het bouwen: 

omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk, op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a, van 
de Wabo. 

1.39  ondergeschikte bouwdelen: 

bouwdelen van beperkte afmetingen, die buiten de hoofdmassa van het gebouw uitsteken zoals plinten, 
pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, licht-, antenne- en vlaggenmasten, 
windvanen, wolfseinden, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons, balkon- en terrashekken, en dergelijke, 
dakkapellen, andere ondergeschikte dakopbouwen, liftschachten en overige overstekende ondergeschikte 
daken. 

1.40  ondergronds: 

beneden het peil. 

1.41  prostitutie: 

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding. 
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1.42  prostitutiebedrijf: 

een inrichting of instelling gericht op het tegen betaling doen plaatsvinden van seksuele omgang met 
prostituees op een naar buiten toe kenbare wijze, zoals een bordeel of escortbedrijf. 

1.43  seksinrichting: 

een voor publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in omvang alsof zij bedrijfsmatig was, 
seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische aard plaatsvinden; onder 
seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een (raam)prostitutiebedrijf, een seksbioscoop, een 
seksautomatenhal, een sekstheater, een parenclub, een privéhuis of een erotische massagesalon, al dan niet in 
combinatie met elkaar. 

1.44  Staat van bedrijfsactiviteiten: 

een als bijlage bij deze regels behorende en daarvan onderdeel uitmakende lijst van bedrijven en installaties. 

1.45  straatmeubilair: 

de op of bij een weg behorende bouwwerken zoals, verkeerstekens, wegafbakeningen, bewegwijzeringen 
verlichting, halteaanduidingen , parkeerregulerende constructies, (ondergrondse) afvalcontainers, 
brandkranen, informatie- en reclameconstructies, rijwielstandaarden, papier- en plantenbakken, zitbanken, 
communicatievoorzieningen, gedenktekens, speelvoorzieningen, abri's, en ander hiermee gelijk te stellen 
bouwwerken. 

1.46  vloeroppervlak: 

de totale oppervlakte, buitenwerks gemeten, van alle ruimten op de begane grond, de verdiepingen, de zolder 
en de aangebouwde bijgebouwen. 

1.47  voorgevel: 

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met meer dan één naar de 
weg gekeerde gevel, de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie, dan wel gelet op 
de uitstraling ervan, als belangrijkste gevel kan worden aangemerkt. 

1.48  voorgevelrooilijn: 

a. langs een wegzijde met een regelmatige of nagenoeg regelmatige ligging van de voorgevels van de 
bestaande bebouwing: de evenwijdig aan de as van de weg gelegen lijn, welke, zoveel mogelijk 
aansluitend aan de ligging van de voorgevels van de bestaande bebouwing, een zoveel mogelijk 
gelijkmatig beloop van de rooilijn overeenkomstig de richting van de weg geeft;  

b. langs een wegzijde waarlangs geen bebouwing als onder a bedoeld aanwezig is en waarlangs mag worden 
gebouwd: bij een wegbreedte van ten minste 10 meter, de lijn gelegen op 15 meter uit de as van de weg; 
bij een wegbreedte geringer dan 10 meter, de lijn gelegen op 10 meter uit de as van de weg. 

1.49  Wabo: 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

1.50  wet/wettelijke regelingen: 

indien en voor zover in deze regels wordt verwezen naar wettelijke regelingen dan wel verordeningen en 
dergelijke, dienen deze regelingen te worden gelezen zoals deze luiden op het tijdstip van vaststelling van het 
plan, tenzij anders is bepaald. 
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1.51  wijziging: 

een wijziging als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid , sub a, van de Wet ruimtelijke ordening.  

1.52  woning: 

een (gedeelte van een) gebouw, dat bestaat uit een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de 
huisvesting van niet meer dan één afzonderlijk huishouden: 

a. vrijstaande woning: een woning, die als woning niet aan een andere woning is aangebouwd en die zich op 
een zekere afstand van beide zijdelingse perceelsgrenzen bevindt; 

1.53  zendmast: 

inrichting voor draadloze transmissie van telecommunicatie of andere signalen.  
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Artikel 2  Wijze van meten 

2.1  Meetregels: 

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

1. afstand van een bouwwerk tot de zijdelingse grens van het bouwperceel: 
tussen de zijdelingse grens van het bouwperceel en enig punt van het bouwwerk, waar die afstand het kortst 
is. 

 

2. dakhelling:  
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

 

3. goothoogte van een bouwwerk: 
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, dan wel de druiplijn, het boeiboord, of een daarmee gelijk te 
stellen constructiedeel. 

 

4. bouwhoogte van een bouwwerk: 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen. 

 

5. horizontale diepte van een bouwwerk: 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken van de voorgevel en de achtergevel. 

 

6. inhoud van een bouwwerk: 
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

 

7. oppervlakte van een bouwwerk: 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het 
gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk. 

 

8. verticale diepte van een bouwwerk: 
vanaf het peil tot het laagste punt van het bouwwerk, fundering niet meegerekend. 

 

9. lengte, breedte en diepte van een bouwwerk: 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of de buitenste verticale projecties van bouwdelen en/of de harten 
van gemeenschappelijke scheidsmuren, boven peil 

 

10. peil: 
a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van 

de weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 
b. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte 

van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw. 
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2.2  Ondergeschikte bouwdelen: 

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen van 
beperkte afmetingen, die buiten de hoofdmassa van het gebouw uitsteken, buiten beschouwing gelaten, mits 
de overschrijding van bouw- dan wel bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 meter bedraagt. Onder 
ondergeschikte bouwdelen worden in ieder geval verstaan plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, 
ventilatiekanalen, schoorstenen, licht, antenne- en vlaggenmasten, windvanen, wolfeinden, gevel- en 
kroonlijsten, luifels, erkers, balkons, balkon- en terrashekken en dergelijke, dakkapellen, andere 
ondergeschikte dakopbouwen, liftschachten, en overige overstekende daken. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Wonen 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. woningen;  
b. tuinen, erven en verhardingen;  
c. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder in ieder geval wordt verstaan watergangen en 

andere waterpartijen, reserveringen voor infiltratievoorzieningen (zoals wadi's), retentievoorzieningen, 
(compenserende) waterberging, waterbuffers en bergbezinkbassins, alsmede kunstwerken ten behoeve 
van waterhuishoudkundige voorzieningen;  

d. parkeervoorzieningen; 
met dien verstande dat: 

e. de woning en/of daarbij behorende bijgebouwen tevens gebruikt mogen worden voor de uitoefening van 
een aan huis verbonden beroep, met dien verstande, dat maximaal 30% van het bestaande vloeroppervlak 
van de woning en/of bijgebouwen tot een oppervlakte van maximaal 60 m², mag worden gebruikt voor de 
uitoefening van een aan huis verbonden beroep;  

f. de woning en/of daarbij behorende bijgebouwen tevens gebruikt mogen worden voor de uitoefening van 
een aan huis verbonden bedrijf, met dien verstande, dat maximaal 30% van het bestaande vloeroppervlak 
van de woning en/of de bijgebouwen, tot een oppervlakte van maximaal 60 m², mag worden gebruikt 
voor de uitoefening van een aan huis verbonden bedrijf;  

g. aangebouwde bijgebouwen mogen worden gebruikt ten behoeve van de woonfunctie. 

3.2  Bouwregels 

3.2.1  Algemeen 

Bouwen is uitsluitend toegestaan ten dienste van de in lid 3.1 omschreven bestemmingsomschrijving en met 
inachtneming van de volgende regels: 

a. toegestaan zijn:  
1. woningen; 
2. daarbij behorende bijgebouwen;  
3. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

b. buiten het bouwvlak en buiten het gebied ter plaatse van de aanduiding 'erf' mogen geen gebouwen 
worden gebouwd;  

c. ondergronds bouwen is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak, tot een verticale diepte van 
maximaal 5 meter; 

d. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd; 
 

3.2.2  Hoofdgebouwen 

Voor het bouwen van het hoofdgebouw, zijnde de woning, gelden naast het bepaalde in lid 3.2.1 de volgende 
regels: 

a. als hoofdgebouw zijn uitsluitend toegestaan vrijstaande woningen; 
b. woningen zijn uitsluitend toegestaan binnen een bouwvlak; 
c. binnen het bouwvlak mag het aantal woningen niet meer bedragen dan zoals ter plaatse van de 

aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' staat aangegeven; 
d. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte (m)' mag de goothoogte van woningen niet meer 

bedragen dan in het bouwvlak is aangegeven; 

http://r_nl.imro.0785.bp2017009rondeakke-vg01.html/
http://r_nl.imro.0785.bp2017009rondeakke-vg01.html/
http://r_nl.imro.0785.bp2017009rondeakke-vg01.html/


 

12   

e. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' mogen de 
goothoogte en de bouwhoogte van het hoofdgebouw niet meer bedragen dan net de aanduiding is 
aangegeven; 

f. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd. 
 

3.2.3  Bijgebouwen 

Voor het bouwen van bijgebouwen gelden naast het bepaalde in lid 3.2.1 de volgende regels: 

a. bijgebouwen mogen niet voor de voorgevel van het hoofdgebouw worden gebouwd; 
b. bijgebouwen bij vrijstaande woningen dienen aan één zijde minimaal 1,5 meter uit de zijdelingse 

perceelsgrens te worden gebouwd; 
c. de gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen buiten het bouwvlak mag bij een bouwperceel kleiner dan 

150 m² niet meer bedragen dan 50 m²; 
d. de gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen buiten het bouwvlak mag bij een bouwperceel van 150 m² 

tot 200 m² niet meer bedragen dan 60 m²; 
e. de gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen buiten het bouwvlak mag bij een bouwperceel van 200 m² 

tot 250 m² niet meer bedragen dan 68 m²; 
f. de gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen buiten het bouwvlak mag bij een bouwperceel van 250 m² 

tot 500 m² niet meer bedragen dan 75 m²; 
g. de gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen buiten het bouwvlak mag bij een bouwperceel van 500 m² 

of meer niet meer bedragen dan 100 m²; 
h. de goothoogte van bijgebouwen mag maximaal 3,00 meter bedragen; 
i. de bouwhoogte van bijgebouwen mag maximaal 5 meter bedragen. 
 

3.2.4  Carports 

Voor het bouwen van een carport gelden naast het bepaalde in lid 3.2.1 de volgende regels: 

a. de oppervlakte van een carport mag niet meer dan 30 m2 bedragen;  
b. de carport dient minimaal 1 meter achter (het verlengde van) de voorgevel van de woning te worden 

gebouwd;  
c. carports moeten grotendeels worden opgericht naast de zijgevel van de woning;  
d. op een bouwperceel mag maximaal één carport worden opgericht;  
e. de bouwhoogte van een carport mag niet meer dan 3 meter bedragen. 
 

3.2.5  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden naast het bepaalde in lid 3.2.1 de volgende 
regels: 

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen, met dien 
verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel niet 
meer dan 1 meter mag bedragen;  

b. de bouwhoogte van antenne- en vlaggenmasten mag niet meer dan 6 meter bedragen;  
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 1,5 meter bedragen; 
d. zwembaden mogen uitsluitend worden gebouwd op de gronden ter plaatse van de aanduiding 'erf'.  

3.3  Nadere eisen 

Het bevoegd gezag is bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van: 

a. de situering en afmeting van gebouwen, bouwwerken van algemeen nut en bouwwerken, geen gebouw 
zijnde ten behoeve van: 
1. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;  
2. de ruimtelijke of landschappelijke inpassing;  
3. de verkeersveiligheid;  

http://r_nl.imro.0785.bp2017009rondeakke-vg01.html/
http://r_nl.imro.0785.bp2017009rondeakke-vg01.html/
http://r_nl.imro.0785.bp2017009rondeakke-vg01.html/
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4. de sociale veiligheid;  
5. de brandveiligheid;  
6. de milieusituatie;  
7. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

b. werken ten behoeve van nutsvoorzieningen (waaronder kabels en leidingen), verkeers- en 
vervoersvoorzieningen en groenvoorzieningen. 

3.4  Afwijken van de bouwregels 

3.4.1  Erf- en terreinafscheidingen 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2.5, onder a, voor het 
toestaan van erf- en terreinafscheidingen achter de naar de weg gekeerde gevel met een bouwhoogte van 
maximaal 3 meter, mits: 

a. dit past binnen het straat- en bebouwingsbeeld van de omgeving; 
b. dit mogelijk is uit oogpunt van een veilige verkeerssituatie. 
 

3.4.2  Erf- en terreinafscheidingen 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2.5, onder a, voor het 
toestaan van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel met een bouwhoogte van 
maximaal 2 meter, mits: 

a. dit past binnen het straat- en bebouwingsbeeld van de omgeving; 
b. dit mogelijk is uit oogpunt van een veilige verkeerssituatie. 
 

3.4.3  Bijgebouwen voor de voorgevel 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2.3, onder a, voor het 
toestaan van bijgebouwen vóór de voorgevel, mits: 

a. dit past binnen het straat- en bebouwingsbeeld van de omgeving; 
b. dit mogelijk is vanuit het oogpunt van een verkeersveilige situatie. 
 

3.4.4  Carports 

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2.4, onder b, voor het 
toestaan van carports vóór (het verlengde van) de voorgevel van de woning, mits: 

a. dit past binnen het straat- en bebouwingsbeeld van de omgeving; 
b. dit mogelijk is uit oogpunt van een veilige verkeerssituatie. 

3.5  Specifieke gebruiksregels 

3.5.1  Strijdig gebruik van de gronden 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo 
wordt in ieder geval gerekend het gebruik van vrijstaande en aangebouwde bijgebouwen als zelfstandige 
woning en als afhankelijke woonruimte. 

 

3.5.2  Voorwaardelijke verplichting waterberging 

a. het gebruik van de bebouwing binnen deze bestemming is niet toegestaan, zonder dat de aanleg  van 
voldoende waterberging op eigen terrein wordt gerealiseerd conform het beleid zoals neergelegd in het 
op 15 december 2020 door de raad van de gemeente Goirle vastgestelde  "Programma Water & 
Riolering 2012-2025 'Op weg naar een klimaatrobuust Goirle" of de rechtsopvolger daarvan; 

b. de waterberging als bedoeld onder a, dient na realisatie duurzaam in stand te worden gehouden 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 4  Anti-dubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.  
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Artikel 5  Algemene bouwregels 

5.1  Overschrijding van bouwgrenzen 

Bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen, in afwijking van het bepaalde in hoofdstuk 2 van deze 
regels, worden overschreden ten behoeve van tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, 
trappen(huizen), liftkokers en -schachten, galerijen, hellingbanen, funderingen, balkons, erkers, 
entreeportalen, veranda's en afdaken, mits: 

a. de overschrijding niet meer bedraagt dan 1 meter;  
b. de bouwhoogte van erkers, entreeportalen en veranda's niet meer bedraagt dan de bouwhoogte van de 

eerste bouwlaag van het betreffende gebouw;  
c. de breedte van erkers, entreeportalen en veranda's niet meer bedraagt dan 50% van de breedte van de 

betreffende gevel van het gebouw;  
d. de afstand van deze bouwdelen tot de bestemmingsgrens minimaal 3 meter bedraagt, daar waar het 

bestemmingsvlak grenst aan de weg. 

5.2  Ruimte tussen bouwwerken 

5.2.1  Algemeen 

De zijdelingse begrenzing van een bouwwerk moet ten opzichte van de zijdelingse grens van het bouwperceel 
zodanig zijn gelegen dat tussen dat bouwwerk en de op het aangrenzende bouwperceel aanwezige bebouwing 
geen tussenruimten ontstaan die: 

a. vanaf de hoogte van het bouwperceel tot 2.20 meter daarboven minder dan 1 meter breed zijn;  
b. niet toegankelijk zijn.  
 

5.2.2  Afwijking 

Het bevoegd gezag kan bij het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 5.2.1  
indien voldoende mogelijkheid aanwezig is voor reiniging van onderhoud van de vrij te laten ruimte. 

5.3  Parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen  

5.3.1  Parkeergelegenheid  

Bij de uitoefening van de bevoegdheid voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 
een gebouw geldt dat ten behoeve van het parkeren en/of het stallen van auto's in de juiste mate ruimte 
wordt aangebracht in, op of onder dat gebouw dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat 
gebouw hoort, met dien verstande dat: 

a. de juiste mate van ruimte wordt bepaald op basis van de parkeernormen en berekeningsmethoden zoals 
opgenomen in publicatie 317 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie' van het CROW van oktober 2012; 

b. de in lid 5.3.1, onder a, bedoelde ruimten voor het parkeren en/of stallen van auto's moeten afmetingen 
hebben die zijn afgestemd op gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan als de 
parkeervoorzieningen ten minste de afmetingen hebben zoals bepaald in de 'Aanbevelingen voor 
verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom 2012' (ASVV 2012) van het CROW van december 2012; 

c. de in de aanhef bedoelde parkeerruimte duurzaam in stand gehouden wordt. 
 

5.3.2  Laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen 

Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor 
laden en lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat 
gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort. 
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5.3.3  Afwijking 

Het bevoegd gezag kan bij het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.3.1 
en/of lid 5.3.2: 

a. indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit, 
of 

b. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- en/of stallingsruimte, dan wel laad- of losruimte wordt 
voorzien. 
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Artikel 6  Algemene gebruiksregels 

6.1  Strijdig gebruik 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, 
wordt in ieder geval gerekend: 

a. een gebruik van gronden als stort- en /of opslagplaats van grond en / of afval, met uitzondering van een 
zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud;  

b. een gebruik van gronden als stallings- en / of opslagplaats van één of meer aan het gebruik onttrokken 
machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, met uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de 
bestemming gerichte gebruik en onderhoud;  

c. de vestiging van inrichtingen als bedoeld in 2.1, derde lid, van het Besluit omgevingsrecht (inrichtingen die 
in belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken);  

d. een gebruik van gronden en bouwwerken voor (detail)handel, met uitzondering van een zodanig gebruik 
dat uitdrukkelijk is toegestaan in of krachtens deze regels;  

e. het gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van prostitutie, 
escortbedrijf, prostitutiebedrijf en/of seksinrichting. 
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Artikel 7  Algemene afwijkingsregels 

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, 
de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden 
van de aangrenzende gronden, bij een omgevingsvergunning afwijken ten behoeve van: 

a. het gebruik van een vrijstaand of aangebouwd bijgebouw als afhankelijke woonruimte, mits: 
1. het een vrijstaand of aangebouwd bijgebouw betreft behorende bij een woning binnen een 

bestemming waarbinnen een permanente (bedrijfs)woning is toegestaan;  
2. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit een oogpunt van mantelzorg, hetgeen blijkt uit een 

schriftelijke verklaring van in ieder geval de behandelende huisarts;  
3. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de in het geding zijnde belangen waaronder die van 

omwonenden en (agrarische) bedrijven;  
4. de afhankelijke woonruimte binnen de vigerende regeling inzake bijgebouwen wordt ingepast met 

een maximale oppervlakte van 80 m2; 
5. het bijgebouw een onlosmakelijk geheel vormt met de woning van waaruit de mantelzorg wordt 

verleend;  
6. het bevoegd gezag verleent bedoelde omgevingsvergunning zowel op naam van de 

mantelzorgverlener als de mantelzorgontvanger onder de voorwaarden dat binnen vier weken na 
beëindiging van het gebruik van het vrijstaand of aangebouwd bijgebouw als afhankelijke woonruimte 
ten behoeve van mantelzorg hiervan schriftelijk melding wordt gemaakt bij het bevoegd gezag en de 
gebruiksmogelijkheden van het vrijstaand of aangebouwd bijgebouw binnen twaalf weken na 
beëindiging van het gebruik als afhankelijke woonruimte ten behoeve van mantelzorg ongedaan 
wordt gemaakt voor bewoning; 

b. het afwijken van de voorgeschreven maten voor de goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, inhoud en 
afstand van bouwwerken, dan wel een voorgeschreven bebouwingspercentage, eventueel met 
overschrijding van de bouwgrenzen binnen een bestemmingsvlak, mits de afwijking niet meer bedraagt 
dan 10% van de in deze regels voorgeschreven maten;  

c. het afwijken van bouwgrenzen en overige aanduidingen in het horizontale vlak op de verbeelding, niet 
zijnde bestemmingsgrenzen, indien en voor zover afwijking noodzakelijk is uit een oogpunt van doelmatig 
gebruik van de grond, mits de afwijking ten opzichte van hetgeen op de verbeelding is aangegeven niet 
meer dan 2,5 meter bedraagt;  

d. de bouw van hogere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dan toegestaan ingevolge deze regels, met dien 
verstande dat de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag worden vergroot tot niet 
meer dan 10 meter;  

e. het oprichten van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, gedenktekens, geen gebouwen zijnde, en 
monumenten , geen gebouwen zijnde, tot een bouwhoogte van niet meer dan 15 meter;  

f. het oprichten van zend-, ontvang-, sirenemasten en masten en installaties ten behoeve van 
telecommunicatie, al dan niet op of aan gebouwen of andere bouwwerken, met een oppervlakte van niet 
meer dan 60 m2 en een bouwhoogte van niet meer dan 40 meter, waarbij de mogelijkheden van 
gezamenlijk gebruik van deze voorzieningen zo veel mogelijk moeten worden benut;  

g. het realiseren van gebouwen en bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen en/of het opwekken 
van duurzame energie, tot maximaal 100 m2 (bruto vloeroppervlak) en een bouwhoogte van maximaal 3 
meter;  

h. gevelisolatie en toestaan dat de aanduiding 'bouwvlak' wordt overschreden met maximaal 30 centimeter 
ten behoeve van gevelisolatie om energie te besparen.    
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Artikel 8  Algemene aanduidingsregels 

8.1  milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied 

8.1.1  Omschrijving 

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied' zijn, behalve voor de 
daar voorkomende bestemmingen, tevens bestemd voor de bescherming van de kwaliteit van het grondwater 
ten behoeve van de drinkwatervoorziening.  

 

8.1.2  Bouwregels 

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag de verticale diepte van een bouwwerk niet 
meer dan 3 m onder maaiveld bedragen.  

 

8.1.3  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van artikel 8.1.2 voor het bouwen 
van een bouwwerk met een verticale diepte van meer dan 3 m onder maaiveld, met dien verstande dat:  

a. het bouwwerk of de bouwwerkzaamheden geen onevenredige afbreuk doen aan de bescherming van de 
kwaliteit van het grondwater ten behoeve van de drinkwatervoorziening; en  

b. voor de afweging over het verlenen van de omgevingsvergunning advies van gedeputeerde staten wordt 
gevraagd.  

 

8.1.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden 

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende 
werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:  

a. het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen en ophogen van 
gronden, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeervoorzieningen en andere 
oppervlakteverhardingen;  

b. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige waterpartijen; 
c. het gebruiken, storten en opslaan van meststoffen, bestrijdingsmiddelen, verontreinigde grond of 

schadelijke stoffen;  
d. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of communicatieleidingen en 

daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur; en  
e. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die een verandering van de waterhuishouding of 

het grondwaterpeil tot gevolg hebben, zoals drainage en (onder)bemaling.  
 

8.1.5  Uitzonderingsregel 

Het in lid 8.1.4 vervatte verbod geldt niet voor gevallen als bedoeld in artikel 2.8 van de Interim 
Omgevingsverordening Noord-Brabant of de verordening als bedoeld in artikel 2.6 van de Omgevingswet.  

 

8.1.6  Voorwaarden 

Een omgevingsvergunning voor werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 8.1.4 wordt door het bevoegd 
gezag niet eerder verleend dan nadat advies is verkregen van gedeputeerde staten.  
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Artikel 9  Algemene wijzigingsregels 

9.1  Algemene wijzigingen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van 
de Wet ruimtelijke ordening: 

a. de ligging van grenzen van bestemmings- en bouwvlakken en aanduidingen te wijzigen, met inachtneming 
van de volgende regels: 
1. de bij de wijziging betrokken grenzen mogen ten hoogste 5 meter worden verschoven; 
2. de oppervlakte van de bij de wijziging betrokken bestemmings- en bouwvlakken en aanduidingen mag 

ten hoogste 5% worden verkleind of vergroot ten opzichte van de oppervlakte vóór de wijziging; 
3. door een wijziging mogen het straat-, bebouwings- en landschapsbeeld, het woon- en leefklimaat, de 

waterstaatkundige belangen, de ontwikkeling van omliggende bedrijven, de verkeersveiligheid, de 
sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, niet onevenredig 
worden aangetast; 

4. het plan te wijzigen ten aanzien van het aanpassen van opgenomen regels in de voorafgaande 
artikelen, waarbij wordt verwezen naar regels in wettelijke regelingen en/of publicaties, indien deze 
wettelijke regelingen en/of publicaties na het moment van vaststelling van het plan worden gewijzigd.   
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Artikel 10  Algemene procedureregels 

10.1  Nadere eis 

Bij het nemen van een besluit omtrent een nadere eis overeenkomstig een in het plan opgenomen regel over 
nadere eisen nemen burgemeester en wethouders de volgende regels in acht: 

a. het ontwerp-besluit ligt, met de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor 
een beoordeling van het ontwerp, twee weken ter inzage;  

b. van de terinzagelegging wordt tevoren in één of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen, of op een 
andere geschikte wijze kennis gegeven;  

c. de kennisgeving dient tevens langs elektronische weg te geschieden;  
d. de kennisgeving houdt mededeling in van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen;  
e. gedurende de onder a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij het college van burgemeester en 

wethouders zienswijzen indienen tegen het ontwerp-besluit.     
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Artikel 11  Overige regels 

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, worden toegepast zoals deze luiden op het 
moment van vaststelling van het plan, tenzij expliciet anders is geregeld.  
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 12  Overgangsrecht 

12.1  Overgangsrecht bouwwerken 

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en 
afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag 
waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van lid 12.1, onder a, een omgevingsvergunning verlenen 
voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 12.1, onder a, met maximaal 10%. 

c. Lid 12.1, onder a, is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

12.2  Overgangsrecht gebruik 

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde onder lid 12.2, 
onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

c. Indien het gebruik, bedoeld in lid 12.2, onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een 
periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te 
laten hervatten. 

d. Lid 12.2, onder a, is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel 13  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: planregels van het bestemmingsplan Ronde Akkers Riel.  

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van ……………. 

 

De voorzitter,                                            De griffier, 
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Bijlagen bij planregels 
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Bijlage 1  Staat van bedrijfsactiviteiten  
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Staat van bedrijfsactiviteiten

SBI-CODE OMSCHRIJVING

C
A

T
E

G
O

R
IE

01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW

014 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:

014 - algemeen (o.a. loonbedrijven), b.o < 500 m² B

014 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven, b.o. < 500 m² B

0142 KI-stations B

15 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN

151 Slachterijen en overige vleesverwerking:

151 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken, p.o. < 200 m² B

1552 Consumptie-ijsfabrieken, p.o. < 200 m² B

1581 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen, v.c. < 2500 kg meel/week B

1584 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:

1584 - Cacao- en chocoladefabrieken- vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 200 m² B

1584 - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden, p.o. < 200 m² B

1593 t/m 1595 Vervaardiging van wijn, cider e.d. B

17 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL

174, 175 Vervaardiging van textielwaren B

176, 177 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen B

18 VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT

181 Vervaardiging kleding van leer B

20 HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.

203, 204, 205 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 B

205 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken B

22 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA

221 Uitgeverijen (kantoren) A

2222.6 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen B

2223 Grafische afwerking A

2223 Binderijen B

2224 Grafische reproduktie en zetten B

2225 Overige grafische aktiviteiten B

223 Reproduktiebedrijven opgenomen media A

24 VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN

2442 Farmaceutische produktenfabrieken:

2442 - verbandmiddelenfabrieken B

26 VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN

2615 Glasbewerkingsbedrijven B

262, 263 Aardewerkfabrieken:

262, 263 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW B

267 Natuursteenbewerkingsbedrijven:

267 - indien p.o. < 2.000 m² B

2681 Slijp- en polijstmiddelen fabrieken B

28 VERVAARD. VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.)

281 - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 B

284 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2 B

2852 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2 B

287 Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2 B
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Staat van bedrijfsactiviteiten

SBI-CODE OMSCHRIJVING

C
A

T
E

G
O
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30 VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS

30 Kantoormachines- en computerfabrieken B

33 VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN

33 Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. B

36 VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.

361 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 A

362 Fabricage van munten, sieraden e.d. B

363 Muziekinstrumentenfabrieken B

3661.1 Sociale werkvoorziening B

40 PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER

40 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:

40 - < 10 MVA B

40 Gasdistributiebedrijven:

40 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A A

40 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C B

40 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:

40 - blokverwarming B

41 WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER

41 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:

41 - < 1 MW B

45 BOUWNIJVERHEID

45 Aannemersbedrijven met werkplaats, b.o. < 1000 m
2 B

50 HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS

501, 502, 504 Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven B

5020.4 Autobeklederijen A

5020.5 Autowasserijen B

503, 504 Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires B

51 GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING

511 Handelsbemiddeling (kantoren) A

5134 Grth in dranken C

5135 Grth in tabaksprodukten C

5136 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk C

5137 Grth in koffie, thee, cacao en specerijen C

514 Grth in overige consumentenartikelen C

5148.7 Grth in vuurwerk en munitie:

5148.7 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton B

5153 Grth in hout en bouwmaterialen:

5153 - algemeen C

5153 - indien b.o. < 2000 m2 B

5153.4 zand en grind:

5153.4 - indien b.o. < 200 m² B

5154 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:

5154 - algemeen C

5154 - indien b.o. <2.000 m² B

5156 Grth in overige intermediaire goederen C

5162 Grth in machines en apparaten, exclusief machines voord de bouwnijverheid C
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Staat van bedrijfsactiviteiten

SBI-CODE OMSCHRIJVING

C
A
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517 Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. C

60 VERVOER OVER LAND

6022 Taxibedrijven B

6024 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks), b.o. < 1.000 m² C

603 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen B

61, 62 VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT

61, 62 Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) A

63 DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER

6321 Autoparkeerterreinen, parkeergarages C

6322, 6323 Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) A

633 Reisorganisaties A

634 Expediteurs, cargadoors (kantoren) A

64 POST EN TELECOMMUNICATIE

641 Post- en koeriersdiensten C

642 Telecommunicatiebedrijven A

642 zendinstallaties:

642 - FM en TV B

642 - GSM en UMTS-steunzenders B

65, 66, 67 FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN

65, 66, 67 Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen B

70 VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED

70 Verhuur van en handel in onroerend goed A

71
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE
GOEDEREN

711 Personenautoverhuurbedrijven B

712 Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) C

713 Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen C

714 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. C

72 COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE

72 Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. A

72 Switchhouses B

73 SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK

732 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek A

74 OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

74 Overige zakelijke dienstverlening: kantoren A

7481.3 Foto- en filmontwikkelcentrales C

7484.4 Veilingen voor huisraad, kunst e.d. A

75 OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN

75 Openbaar bestuur (kantoren e.d.) A

7525 Brandweerkazernes C

80 ONDERWIJS

801, 802 Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs B

803, 804 Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs B
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Staat van bedrijfsactiviteiten

SBI-CODE OMSCHRIJVING

C
A
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85 GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG

8512, 8513 Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven A

8514, 8515 Consultatiebureaus A

853 Verpleeghuizen B

853 Kinderopvang B

9001 rioolgemalen B

91 DIVERSE ORGANISATIES

9111 Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) A

9131 Kerkgebouwen e.d. B

9133.1 Buurt- en clubhuizen B

92 CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

9213 Bioscopen C

9232 Theaters, schouwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen C

9234 Muziek- en balletscholen B

9234.1 Dansscholen B

9251, 9252 Bibliotheken, musea, ateliers, e.d. A

9261.1 Zwembaden: overdekt C

9261.2 Sporthallen B

9261.2 Bowlingcentra B

9262 Schietinrichtingen:

9262 - binnenbanen: boogbanen A

9262 Sportscholen, gymnastiekzalen B

9271 Casino's C

9272.1 Amusementshallen B

93 OVERIGE DIENSTVERLENING

9301.3 Wasverzendinrichtingen B

9301.3 Wasserettes, wassalons A

9302 Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten A

9303 Begrafenisondernemingen: uitvaartcentra A

9304 Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden B

9305 Persoonlijke dienstverlening n.e.g. A
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